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وبالطبع..جزانريالف4م.مناكثرفرنسماان!يسترتدونانكملكماؤكدأ،شمالييئافريقيينكنتملو

و)ررنتا)عرنسييننحن.وجوددمنعرفالانكناحتىزاكلكموستكون،أقدامكموستجرجرون،الباليةالخرق

لشتم.لمرراانغيرمنثمنراكنلبحىحثجاريةكانتالا"وروا+لنغلرةالمفحمةالعينوتلك،البطمشيةتشبهالشالمشية

مثلالعر!كناففد.حماعاتفرضيات،بثرفر!سيات،تعطسونوانتمبينكمفيماتتحدثونوسوف،الهاربة

ساص"صندقائقخمسةبعدعلى"تعحشون))كنتمانمالانكاربماوالعجزعلامةايديكموتبسطون،اكتافكموتهزون

)انانتير(1خماحيهفي،"الشارزليزيه))3وجاد"الأيتوال"،الحدصبىلحمبالةتحلقونهاقدطويلةذقوللألكموستكون

بيوتفي،تماكلامحددةمناطقفيتعشعونولكخكم.مثلاالنتعير،وخبزوالفاصولياءبالبطاطاامعاءكمتحشونل!وسو

احمرخطاالخارطةعلىحولهازخ!اننستطيعتنكصنولحوف.والسلطةالمقلياتمعالبفتيكقطعابداتأكلواولن

جميعاوكنا،محتملين.لقريباكنتم،وبالاجمال.احاسماوتعينتون،صغيرةغرفةفياشخاسستةانفسكمتركمون

بينكانانهطبعانعرفكنا.كموجودننسمىانمستعدينستظاونبل،والكتابةالقراءةتتعلمواولنبمالتنكبيوتفي

ترطتناعلىوكان،والنترخللتصفيةاموروبينكمترطتنافتسرعون،تأتيكمالتيللفرائباوراقلهمعنعاجزين

يزعج!ايكنلمذلكولكن،منكمبعضمايقتلواانشكبلا.واجباتكملكمليشرحواالمبانيوحراسالباعةالى

شرطتنا.رجالبعضتقتلونكنتمفقد.بعيدحدالىءلىارحمفةمزروعينوستظلون،بالسلأكثركموسيصاب

تلكذنبذلكفيوالذبب،شكدونمنسفاهذاوكانفيتناقشون،مقاهيكماواكواخكممنبالقرب،شوارعكم

نكتفئكناوقد.تنتهيلاالتيالملعونةالجزائريةالحرب،الصغيرة"الجرذان"حكابت،وحكاياتكمقصصكم

نتيءعننتكلمثم،عانلةربشرطيموتعلىلتنهدةبأبىساعيونكموتفضون،نسائنانفوسفيالذعر.تبثونوسوف

السينما.الىونذهب،؟خرلكنتمجزائريينكنتمولو،اجل،سيقانهنتتأملواانبدل

تأتونبكمفأذا.اللعبةتغشونرليناكم،وفجأةشرطتنارجالهناوتغتالون،البحاروراءفيما"،تحاربون

،ألوفعشرات،فدألوتونتل.انذارغيرءن،لازعاجنا/.شوارعنمافيلتتظا.هروائكماحيلمنأخيراوتأتون..

بلاتأتونانكم.ف!نكتشفكم،شوارعنافيوتظهرون"مدربىبابون"السيدقوللفهمتمجزائريينكنتملو

الاحد،يومثياب،المسكينةثيابكمترتدونوانتم،اسلحةسيقتلشرطتنا،عنيهقتلشرطيكلان:الفرنسيالبوليس

احيائمنافيبشعلراتتهتفونو."منهبدلاجزائريينعشرة

لقد؟العملفما.الجميلة50وزيرفرايالسيدوقول

وكنا،الا.نتفسدونكخمعامهاالمباسدةالجزائريةالثورةدخدتاًلماضيالشهرفينحافظسوف":داخليتنا

عليكمنطلقانمضطرينمنتقاتلالتيوبلحريةبنفسهاايماناتكونمااشدوهي،اًلثامنثمن،وشسحقبأيالامنعلى

بكم"أعتنت"اقيشرطتناتحيةفرنسا،وفيالجزائرفيالشسبادجزائربتظاهروقد.أجدهاالمجاولاتجميعهوادةبلا

كناولقد.قستحفونكممافننرةمنبمد،الفرنسيينالاحرارمنعمومعهوتظاهر.الثورةاهذه"ضالفواشاعةالىالتبئنرمبى

فقهتم!معاقليناعوكنتتمألهدبىللقرا((ترنحييوتقمموجلارهالبلشععفصسهاالعرلحرنيئرلعظيغكيفيفرلجزائر"قبضةيا،انتممنوانتم

اكثرنطلبلا،فنحنالدرحمهمناًلماضيالشهرفيكوجانالحرالفرضالمفيثنبهالذبم!اًلمقالوالقتلةالمشاغبينمن

بسرعة.ظهوركمننىأنمنالجزائربم!شعبنابطولةعنجديم!وثيقةوهو"اكسبريسى"مجلة3إ"التحريرلجبهةالتابعين

شيءيحدثلمانهف!نقولسو.اًدباسلماذاأفرنسافيتفعلونماذا

مريعاشبحاالانرلمواننارأانتمومن؟تريدون



نلولكني/،.اردت"أد"اتقضلني.انتستطيع":.للشرظيوقلت.فيي!رلاز،تنتهيلا"التيالجزائرية1اًلحربتلكثبحهو

"!اخرشيئااقول..لحغلهكر!سا

."دوغرأسفال"شرطةمفوضيةفىبهاوقذفوا

،الركلاتن3سلسلة،وسمعهانظرهاتحت،ابنتهاوتلقتوت!،للفرنسيينأكنبوا!كط،فرنسيانيويتفق

فطالبت،الرصيفالىبهارموا،الليلوفي.بطنهافيوارةواءر!ارىان،ابخاصدحسطركط،اردتالي.حدث

وتجىر.نتزنجورأحت،هراواتهمالشرطةورفع،بابنتها"هـااها.هـا،حصادياحملاليوموهأنذد.واصغياسمع

بيتها.الىتعوداناستطاعتكيفتتساءلوهينفسهاارلمألأبمه!5ففي.بهالارتيدبلايمكنعادممناخرج

وابنتك؟-فهمزروظهورا،متورمهوعيولاالبسمه،هجرتهاوجوهاالا

تعد.ولمايامثلاثةمصت.تعدلم-كارتالاحثاياتاسمعودم،البنادقاعقدبضرباتمن

.اخرىمرة"اخواتهما"ستتظاهر،وغداإجئه،مف!جمات.لا.زماتكأنهانفسهاالكلفاتفيهاتعود

لاتكط،المظاهرةفياشاركهناناستطيعولن-سطرالهذهالتبوانا.فتل،اختفاء،تعذيب،ضرب

امشي.اناستطيعلاالك!!اتوبهذه،ناظريتحتتمرالتيالوجوههذهمع

:الهراواتمن؟حسيبهمالاسرةافرأدجميعنالولقدهذا،يكفي.حسمنما.دقاتهافيهفتضربراسيتملأالتي

قدفكان،الصهرواما.العموابناء،البكروالابن،الاب.العربالجزائريينعنولنتطلم

بضعةاعتقلانبعد،الجزائرفي"عسكرالىحديثانقلالصعودمنلنتمكنالثقاباعواديشعلالصبيكان

ثيالاصغرالابنوكان."لارزاك"-معسكرفياشهرعص-رنيوفدمواأجىلسوني،وصاتواحير.الطوابقالى

،ابدامندهشت!نكبيرتانعينانلهوكانت،عشرةالرابعة+-نلابدكان،ذلكوبعد.الحلوياتوبعضالرتقال

لكنة.بلاالفرنسيةيتحدثوكان!كطوكات،السريرفيكانتالتيالامواعتذرت.الكلام

الرشاشاتطاقاتسمعتحينعلياميارتمتلقد-تستطيم.لكنلمأنهاءح،عمرهامناوالخمسينالخادية.

طرت،توكالت،الشرطةسيارةفيونقل.أضعتهاثمكطولكف."رإ"أزرقكانالذيظهرهابسبب"الحراك

....انظر.كتفيهعلى.حتنهالالهراوةاكورمهاليسىوعينهاوالإسودالبنفسجيوجههاارىكنتلا

وظلات.إ؟اناذلكفيالافتلاثةاوالفينكنما-.بيضةكأنها!

همالجنودوكان.العاريةالارضعلىنناموكنا،ايامثلاثةفقدسأواني،متعبةحالةفيعينبىانالطبيبقال-

.الطعاميعطونناالذين.الجهةهذهمن،بحمري

؟شيءايفي-ليماوؤ،لت،زوجتا"الىالابو؟خلر.الابنانوصمت

.وعاءبلملأاياهاعطوننا،الاولاليو*(في-و!،ن،ؤ-)تافيجا)غونكانوالانهم11تتطاهرذهبتازها

منيشرباناراداذااحدنايفعلثما،يديا.وكور---رلموكانتالم.لالجرذانالانريوتنافينبقىانليناى

نبع..النارءا-لمهمالمثركلةرجللصوبحينولديهاواحدابضتهامع

ااخوازب،نفأجبت،جئتلماذاالثرطةوسألني-...ابنتيءلىمسمدسهوضعل!قد-

اهـكطيستمعواالافففلوا..السيننهرفيقذفواقدليثم،ارضاب،1يقذفاخركطبشرطفاذا،هيفتدخلت

...مراتثلرثوصفعوني،بعدءا-!اورنجهالبقدمه3)هاويريدهبقبضةويضربهاايصفعها

بوجعمصاباكانانهلوكما،قورهجنخداه.وكانسب-اراتاخدىفيابضتهامعبهارمواتم.بهرواته

سنة.1،وعمره"مجيد"اسمهنوكل.ضراسالا.الننرطة

فرنساالىجاءتقدكلهماالعائلةانمحمدالابواخبرني.انظر...ذراعيالنترطةرجاللوى،وهناك-

الجزاتر.في.صغيراموظفاذلكقبلوكان،ا7،!عامفلى-و،نقتلكفسو!القذرةايتها":بييصيحوكان

مكت!بحقذااصبحان7،عامفيخسالمفرو--.كانايت،1"!الفرنسيةالجزائر"قولى!كالارنبروحكنسحبا

بلغتفقد.القانونهوذلكدانو.الاوروبيينكزملائيودند.ارددهماانأستطيعلااشياءليوقلل"!القذرة

لثهرقبلوحدث.،اللازمقتالووقضيتالقانونيةالسنإ"اخوتيليعنثى!الةالمستقالجزائرلتعنتى":صرخت،ذاك

الاخرينالملمينوجميعاناصلردتانالحقهذااكتمابين5

بلاو،عملبلاصبحتفأ،ضعيومثلفيانوكاينلذاهه!ههههههههههههههههههههصصهةه

ومنذ..وهكذا..فرنساالىاجيءانفقررت،شهادات

حزائر.الىفرنساتحولتالحنذلكصص.ه

.:.81نحا
المسعانسعاابلحقفيادلاكبيرعنئرهاببالدرسعةبدوف!لحغفىلاانسا"ملروعضالى5

الفرنسيةيتكلموهو.مكتبفيموظفاليوموهو،ويعملي

محيتظاهرايضاهوذهبوقد.ها.ديءوبصوت،بطلاقه

طفلهاتحملاماراىوقد.الضاهوواعتقل،"اخوانه"......

الشرطةرجالفأقبل،"آلعربيةالطريقةعلى"ظهرهاعلىبعلمالمحاصيصمجموعه

المحرىف!سق!عندضممااقبلتصاموجةعن!لفصلتلزحاطفلهاينرفيعوالنجاابوالمعامبماابومحمد

ضربوها،الشرطةداروفي.ابنهاعلىفداست..النترطةمن

لا،ويقوليلهث.وهويدخلشرطياسمعوقد.ضرورابائهش!ديداحدي!اصدرالادابدأر

.الانحتىستةماتلقد-هرههههههه!هه!-555555555555!
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والثامضول/عنترةالثالثةالدائرتينواكواخفنادق،ديرانتييه:يقولالشاباليوالتفت

وهـسح.المقاهياحدفيجلولعلىوتعرفت...عنترةبعدعاماسوءايزدادوكسعناانياسيديتعلم-

6-لا!و،اختهزوجوكان.اشهرثلاثةمنذأختفىقداخوه،سبببلاقفونكيوانهم..شتم،فرب،اعتقالات:عام

؟!.ءا-يوماعنترخمسةمنذاوقفقد،اطفاللثلاثةابباهـوتينذرونكوهمشرحبلايتركونكثم،ويضربونك

سه:لأ-!الىامخفواولرسلالمتبرومحطاتاحدى.مدخلهـاذا":وتسأل.القادمةالمرةفىوالاغراقوالتعذيب

مين.فانبكسنحتفل"القادمالمرةفي)ءةفيجيبونك"أفعلت

؟بالاولاديهتمومن...صديقمثلائيكان،.ياسيدياسمع."لائقااجتفالا

شهر.كلالمالبعضيعطونوالاخوان.اًنا-"الثالثفي،رساملوكان،عوجياسمهكان

العمالبعضالمقهىالىودخل:يقولوتابع.اعثرينوا

والنصف.السابعةالساعةفيالعملءننصلاننا-وو).التحريرجبهةمنلضليصمناضلايكنلم-

وكيف.للجزانريينبالنسمبةإلتجولمنعيبدأالثامنةوفيشرفذلكلان.الحقيقةعنكاخفيتلما،كذلككان

نظلانأتريدنا؟نأكلالا؟والكازالخبزنشتريانتريدنا.عاراوليس،.رجىر

أكواخنا؟فيأمويداكانهل-

.بالمطاهراتاقاموهكذاو.اج!ميعامخلنا،طبعا-

جراحهبهلفمنديلافتناول،رأسهتحطمأخلنا-،فضربوهالتنرطةبهاقامغارةفييوماعوجيواوقف

الجزائر!بلابنسراحاطلقوا"يهتفواس!تمر،معنلوظل:اخرىمرةليعتقلوهاطلقوهثم،الزجاجشظاياعلىواناموه

معف.اتكنولم.يهتفونالاخوانجميعفتبعه"!جزائريةاخضعوهثم"؟كذلكاليس،اعتقدتانسبقلقد!ه1"

كانوأالاخيانبعضانبل.هراواتولااحجارةولاهدىغارة،اشهرستةوبعد.يطلقوهانقبلللتعذيبثانية

...شيئانحمللااننامنليتأكدوافتشمونا.قد.جديدة

:رماديوشعرشاحبينخدينذوهزيلشابوتابعقهيته:يراجعونوهم،لهيقولواانمنلابدوكان-

خلالمراتثلاثفيهأعملالذيالمكانعنتغيبت-هـنايامثلاثةوبعد"!القذرايهامبرتيناعتقلتلقد"

صاحبلنافقال،زءلمإئىمنثلاثةمعواوققت،يومينالبنايةسكانتخبرالئنرطةجاءت،المرةهذهتوقيفه

النترطة!تلأحقكملاذا!يلائمنيلاذلكان؟ماهذل"العملموجودةجثتهوان،ءيتاعليهعثرقدانهفميهاينزلالتئ

العمل."نمصسوفونفانتم،اذهبواعلي!،فيستعرانيريدمنثمةكان.فاذا.الجثثبرادفي

القيامتقرراذا،نعم؟ايضاسيتظاهروناتراهمءاىغارةتحدث:ياسيديالامورتجريوهكذا.فليتفضل

ويضربونهمنهمبلاحقوهملا؟لاذا.جديدةبمظاهراتيطاقؤتصكثمويأخذونك،الشرطةعليكفيقبض،الحي

ونوت!،اعتقلتانسبقبانهالثانيةالمرةفيليتهموك

".!للقتلحجةهذه8

برينجواناستطاعشابهوعوجيقصةروىوالذلاي
حسحرولكنه.زملائهمنعنحراثشمعالسيننهرفيقذفانبعد

الاداًبداًرمننن!وراًتمنرغمذراعيهيحرلثانبعدويستطير،السباحةيحنكان

يص!نلافكان،عوجياما.وتعذيبضرب..نلحقهما

إلملائكةنازلثجىفالموقرارذهـ-نمرهقاوكانالسينالىدفعحينفغرق،العساحة

التعزيب.شدة

ذ،تطوفدوىوجدتهاالصبرفقدزالقد.ياسيدينطيقلعدلماننل-

تفلاهرن،وقد.فرنسافيالجحيمنلقىلكنناو،الجزائر.في

قال!حاوو!وىالايامح5وحدي.صبرانطيقنعدلملاننا

ايضا)ستتظلهرونوهل-

ذ،تجاوفدوىحبااعطنا-.أوسعطحووعلى،نعم-

بة.أسيقتلونكمولكنهم-

ا)بهيوسحيلسهصأدحالمالخبعمنالعودة.اخرىسظاهراتهنالثستقوم!ياسيدياسمع-

سيعذبونناانهمنعلم،،وسنذهبسيضربونناانهمنعلمونحن

صوراوفشف!قامهرجانعهخاك.وسنذهب،سيقتلوننماانهمنعلم؟ودسنذهب

حملاقيكنولم.جدارقيقبصوتكلهذلكقال

أرورتسحانعربيةقحلئدواضساف.المتعصبينبفكشبيهلفكهيكنولم،العين

اليه:وتنظرمضطجعةلليهتستمعكا.نتالتيأمهامام

دبورال-عبدحزحب!إديفيالناسىوان،.ذلكمناطلبكلماللتظاهرجميعاسنذهب-

السجونفياخوانيمنالف..؟ألقياذا،شخصيا

!ازيإهـطىا!اً!دات،ىلامدينةقديكونون،قتلونيواذا.وحديللتظاهرفساذهب

قتلوني!

اًلادانحدار3كلههذافيمارأيك،وانت-:الابوسالني

..4123ب.ء!بروتعلجهلاتطرح-:وقالابيهالىالاكبرالابنفالتفت

ابى.يااسئلة

شلالوشارع،دوردولاغوتشارع،شارترشا"رع
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فرن!ا،فيبثيئا.ضهالانجدمواد،مشتركةومثلوتصميمرجالفيدخل،الليلفيقظولهغيوولانهم،الوقتطوال

هران.البائسةالتنكوبيوت"نانتير"جبهةمنالابينمأ،عقبعلىراساالدزياويقلبوننبحثونو،الئنرطة

وش!:ولاياتستفيفرنسافيمتوزعوقالمتخدفينبالجدارصلتصقبن،الايديمرفوعى،الجدرانالىهميقفون

،والجنوب،والالبوالوسط،باريىوضاحية،باريسالعاصفةالىوينظرونيستمعون،السطوحعلى.قركومين

.والشمال،والتنرق؟لماذا.احدهميؤخذ.،وغالبا.البائسةغرفهمتجتاح

ففي.خلاراهميشكلونالولايات5هذداخلوفيلاتدحهلىعلامةوهذه،ببنطلونهنادئماكانلإنه.كاسبببلا

بالاضاههرجال"اربعمنتتألفالتيالخليةتفومالقاعدة.بالبرديشعركانانهعلىلا،للفراريستعدكانانهعلى

رئيس.ألىبالاضافةخلايااربع:الفرقةثم؟رئيسالى،وليساجرتههيفرنكالفالاربعينهذهبانقالولانه

ألمقاطعةتم؟رئيرالىبالاضافةقسماتاربعالمنطقةثمالوقحهذاولان،المعوزينلمساعدةالاخوانمنجمعهمالأ

الولايهةثم..ثم..رئيسألىبالاضافةمناطقأربعغنيتحدثوهو"اخواننا"قالولانه!اجفانهخفققد

هوريس"الجمالموقتةالحكومةثم،الولاياترؤساءثمالتحريرجبهةطفمة"الىانضوائهعلامةوهذه،رفاقه

الفصسولوفقاحكومتنامعهاتتفاوضالتيالجزائرية!"الوطني

الف1(.فيبلغقحاحالا"جنالمناضل"عدداما!والقصور،القرنسيالبوليسيعترفوان،نعترفانويجب

شرطتن،واعترافالوطنيالتحريرجبهةباعتراف،مناضلجبهةطفمة"منفرنسافينتخلحساناردنااذأباننا

رزجسهالالايعرفمه!يداوملتحقاو"ضاضلوكل...معاهي:واحدةوسيلةالاا.،منافليست"الوطنيالتحرير

وجهازشرطتهاوللمنظمة.لهالاحسابايقدمولا،المباشرففي.الاعتقالمعسكراتفيجزائريالف،.0نسجنان

والاجتماعسيالصحيوجهازهاوجنايتهاوتربيتهاأمنهاولكن!العينقريرينامانبابونالسيديستطيعاليومذلك

وخدماتها"الموتىاو"المعت!ليناسرصساعدةوجهازوقد!انفسهمينظمواانقررواانهمفيتكمنهولاءوقاحة

تنظمى،والمعسمكراتالسجونوفي..الخوالطلابيةالنقابيةوالتعذإبالخاراتمنبالرغم!ممتازةوبضودةانفسهمنظموا

والمراقبة.بالتربيةتهتمالتيالمعتقلكنمدارسمعنويأتي*لضعفتشرطيماكنتولو..والاعتقالاتوالشتم

،ا!واممنذ،شرطتناتريقلادايفسرهذاوكل!كلههداازاء

ر،ؤوسقطع:اليثولو-يال!ملهذافيعنثادماءهالابسيمنالالوفهولاء،الباريسيونايها،اجل

قفتوأنفما.وأصلباقوىتنبتانماتلجثاخطبوطومن:الرجالاشباهن5،الدونالمتخلفينالىثس،منالخرق

محل4لىحلحتى،كانمستوىايعلى،مسؤولا"اخا"،يتظاهرونرأيتموهمالذين...ابخاوالمعزىالجرذان

والمسرحية،بديلهبطللكلالم!رجفيكما.اخر"أخ"هـنحزبايمنخصرامنطمون:التنطيمأشدمنطمون

تستمر..جشكممنوخيراشرعلتكمهـنوخيرا،المحترمةاحزايكم

فن،ءى،يتظاهرواانيوما"الاخوان"لهمقالوقداهـم:ص،دةافضلهيكتإتهممنهايكجباونالتيالمادةان

وهو،المسلحةالنترطةلمقابلةومشى،هذاالاطياف!شعب

بمطاهرتينبشيراصكوف.ابرةولاحتىورديةلا!صء**،،-،،*،*هـعم"**كلا***!لأ+****،،،****بي*-،،"،،*ة

"جراحانصنبالرعمثالثةمظاهرةفيللاشتراكيستعدوهو

وصعتقدامرأتهانومن،ايامتمازيةلمدةالعملمنتمنعه01.

مس.ام!كريه؟-!ر

..سعبا،ه1

شرهـةمفوضيةأوجيةمنقبوفيوضعونيفقد-

ألقعونالسرغردقواام!حنتسوارنعول!كااثلإعل!امئترف!ضتوواخامعاالطقم!ىا!ط!،ا!ير!رهأ!ةكارا

....هـ

الليل.طوالواقفينفظللنا،الماءفيانننامنستطعولم

؟يتظاهرواوالا،ءجانينيصبحواالاتريدونهمفكم

التحتدسااليبىم!لفرعوتسمعلليملعالتسمااانهيمللمليعملوبدرينماجم!ااالثوريالضفكيراسسلىةلدرألةوحا+

الاضذبولقبلونويتصا!ونبمماونانهم.بالفرنسية--وأنحرافاتهأخطائهجابوالىالعربيلنالوطفي

انهمتقولونقد.للتظأهروقتاذلكمعويجدون،بالمهماتجديدلاجطلاقةالسسواقترإخ

لم،فتطإلوااالذلنآلصمدشيهرالىستةؤلافىيقتلوالمأ،قتلةيكونوبهبف،لسورلي،فيالنكسةالسباب!

؟7ء.........العربيةالوحدةسسيلفيالانرعدالخضال

ينحتثبتناالدبعدلمذقتلهماننامنكااهمشروئرلصمادمنيمتلوجنماالاشتراجمماالغرجمماالمجتفعوتحقيقالنتامىلة

منايديهمعلىقتلواالذينعددوتذكرناملاهـحهمومنمنهم

..اخواننا

وسمعت،يينالجزائراحياءفيالناسمن-كثببراورأيتتأشسف

ويسمصي،اكثريريمياريريددليليوكار،ممهمكثبرا

ضميريالىلاخلويتريخأانورجوتهاكتفيتولكنيايهموللميءلوشناجي

كوجبن

التحريرقلمترجمة*"،،"*+،8،+*عى،+"عي+،هـ،*"،،+**م!*"8"،*،*8"4مه
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فىلخعلزقىيعلمحيرثلهفرفيلمحؤبببخما+.

بلامرلورصريح

تىجمىفبرا!همىبن

."حوليمنيعيشونالذينقصته4691سنةالصفريوبداحمدنعشرعندما

الذيهو،مزدوجبنقصمضالغلالشعورهذاانالنقادبعضوصفها،مغربيةقصةاولكانتالتيالاولى

العامة.خطوطهايضاويحددبل،المغربيالادباصلي!ومنماخرجوعندما.سعيدحدثانهاقائلينالتقليديةبعبارتهم

كانتاذامالمعرفةسؤالوضعفقدالمناسبةوبهذءقصةاول"الفقيرابن"ل.59سنةبالجزائرمرالي!ناشر

علىهذاوجوابي،افريقياشمالمتابادبية.درسةهناكانهالا،فليلعددسوىظهورهاراحظلم،فرعونلمولود

الدقيقبمعناهاموجودةغيرالمدرسةهذهانهوالسؤالتباعساالباريسيةالنشردوراخرجت52!اسنةمنابتداء

مذهبووضع،معينهدفعلىالاتفا.قبفترضالذيالبيت":هي.خربيةقحمصثلاث-اشهـربضض"خلال-

الا.نلتعبيرمحددشكللاختيارمناكشاتتصاحبهادبسبو"التل،"افقيرالابن"الثاليةوالطبعةديبلحمد"الكبير

التيالمسرحياتوحتىالرواياتجميعانالواضحمننه1كانذلكانالبعضفاعتقد..المعمريلمولود"المنسي

تتسم،الماصيةالسنواتالعنثعرخلالالمغرباًدباءكتبها.يحدثلمذلكمبئشيئاانمعقبل،منعايهو.تفقامهيأ

هذادرسواالنقادمنكثيراانلدرجة.ثتركة،لخصائحىانيعدولاالقصصتلكصدورانالىالنقادبعضوذهب

لهككلأيضا.يوجهانتقادهمأواًمتداحهموكان،ككلالانتاجيتولدأند،-ن،ا!تنطفىعانتمشعاتمةقنثوعلرف،حدثايكون

شثليةعلاقاتالساسهكانالامتزاجهذاانورغم.المغربىللادبمستقبلعنها

وا!لملأبى،الاسماءبينالموجودةالعلاقاتمثلمحضةنقط!ة،رالاهواقعلىكانتالقصصتلكانعير

اءمقأسبابعلىيرتكزانهاذ،يبررهما4لفمأن،7والعاداتيومناالىوتتجتعيشىتزاللاللضماءقابلةلحركةانطلاق

جميععلىخاطفةنظرةنلقيانويكفي.لناإظهر5ء،اشهرمنذظهرتحدادلماللثقصةخر2انبدل-ل،هذا

ذلكمنأكثرولنكتنتمف،المشابهاتلنكشمفالرواباتو"جمال""يجيبيعدلغالورودرصيف":عشوانتحت

هذهفيالاساشةالواحدةبعتبرالذيبالعائلالجوالعشروخلال.لثح!ورمندصدرتوقدكريالهنري.

المغربىالادبدراسةمحاولةفأنذلكأجلمن.الرواياتمغاربةلادباءمتنوعةجهاداعماللشرتالما(ضيةالسنوات

المفصلةالتحليلاتفيالدحولدونمجموعهفيالمعاصر،ياسينكانب:ا.خال،يومبهـديوماعددهملتضاعما

لهامشروعةمحاولةتعتبر،بمفردهكاتباو،بعينهلعملكريا،هنري،جهـبارسيا7،ميميألنير،الشرايبيأدريس

يبررها..،.وغيرهم

والتكوين،المزابم،فىاختلافاتوجودننكرلاانناعلىقد5291سنةولدتالتيالمححركةهذهكانتواذا

عير،الاجتفآعيةالطبقةفيوأحيانا/والاسلوب،والعمر،التنبؤاتبعضعكسوالبقا?لىالصموداستطاعت

منوجردناهاالرواياتهذهحوادثاختزلنامااذاأنناذلكفان،لمتتلاشىتذبلأنمنبدلاتتطورانوإستطاعت

فيتباينهارعم-وأنها،واحدةانهمافسنجدالفنيشكلهالح!اجةوتستجيبمزدوجةثعرةتسدكالتانهاالىيرجع

التىالنهإءليةالدلالةفيوحدةتكون-الحدثتفاصيل."ملخه

اليها.تقصدتتعلقانحركةهذهلهاأستجابتالتيالاولىالثغرة

المظهرتجسيمهيالمغربيةواباتللرالشتركةوالدلالة"ابنبعدظلتاًلمغربيةابثمالةأندلك.التقليدى/بالأدب

ديالحديثةصبالحضارةايديةالتقالحضارةلاصطدامالخاصالناتجالجد.ب،سجينة-الكبير(المغربأديب-خلدون

مختلفةأشكالالتخذالموصوعوهدا.الشماليةأفرلقيا،والشريعةالشعرمثلالتقليديةالادبيةالالوايمتكرارعن

واذا،الكانبلآفاقوفقأمتباينةأساليبفيعنهويعبرمعأصبحتالادبيةالالواموهذه..وللأخباروالفقة

تبعابتلونوائه،الرجلهوالاسلوبانصحيحاكانللثمعبالعميقةاحقيقيةاالحياةعنتنعزلالا"لامتقدم

فأننا،فيهايوجدالتيالبشريةوالجماعةوالبلادللع!رضيقةصموةعلىقومةموتسمليةولسيل"وعدت،ابغرلى

معانيه.فىمتطابقانجدهالانتابمهذانحللعندماالمحنطةألادبيةا،شكالبانعاثركثيراتهتملاالمجتميممن

الغربفىطرحتالتيالالتزاممشكلهفأنلذلك.أليهاالحياةوأرحاع،الهرمة

مزيمة،مشكلةلنابالنسبةتمتبر،للةطومناقشاتواًثارتبأدأبالمتعلقةالثانيةالثغزةعنالتحدثالآنواًود

للعملمبدأعندزاالالتزامليسى.البدايةمنذمحلولةلأنها.بهائستصلالتاريحجعلناالتبىالحديثةاللفات

نا.اًثعيممنبنسقمرتبطةنظريةأو،تفكيربعديعتنقجعلمما،يلادابعنغيبتنامنجميعأعانيناوقد

عنالثقافةعوروثاترفأتعتبر،ذاتهاااكتإبةأجلمنالكتابةبعضفي-ألادبيةمساهمتهميمتبرونكتابنابعض

الهيحسالمرعيجعلممافيهاش!،ءكلقيلالتيالقديمةيقول.اًلنقصهذاسدفيالرعبةعنصادرةاجزائها-

شيئاجديدا.يضعفأننجاستطاعتهليسواًن.،متأحراًجاء:اًلمصددهذاًديدرعون.ولود

عنيعبرانمعناهافأنالكتابةالمغربيللادبببالنسبةاً.،اجداًنهوليبالنسبةلاساسيءالشنيكأنلقد،

عمايعبراًن،أدقبعبارةأو.شيئايقولوأن،نفسهداتاًولئكودمالحمايشبهونرجلاافربقياكتابائتاجقي
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الع!إ.لىلتلقاهاالتيالصدمةخلاليمن)1((لموالدمالا!ض"انالا..مزيفاواتبايكورا.نبأستطاعتهليسياذ،هو

البىوصحرلهبمجرد":باريسيالىوصولهعندالجرائرنصمطابقؤفموفييجعا"،وصودهحمكلنالمغربىالكانبتعبير

في،مرتفعضجيجفيضائعانفسهوجد،ليونمحظةالحقيقةمنالهروباننعتبرونحئ.الملتزمالكاتبلموقف

وهـ!ضاثعانفسهوجد..الهدارالصخحبمنجمحيمنشيجةياتلمعندناالالتزامفانلذلك،وجودناالغاءمعناه

إ.-اطفا"لعالمن5لهيايستيق!.لثمعبمترركةحيخض-ود.لوجودنا"لموزمشر!هوبل،قبلىمنقنتىنولاختيار

الىيقصدونشعجلونجميصاأنهميطهروفاءورجالالعشرالسنواتخلالالمغريةالروالةفانتطوروهكذا

اما..وقتأقزبفي.اليهالوصولييتحتم،محددهدف.المغربيالتاريخلتطورمعانقاكانالاخيرة

وتولدتبمغريزيخوفزرلكهقدكان.شيئايفهمؤامهـوالتصن-حضارتينتجابهمثلأساسيةظاهرةان

."ال!رارفيقويةرغبةنفسهفيتجربهتشكل-اجتماعيةهزةالوقتنفسفيتعتبر

البيت"روايةفيمصوراأيضاالمثمعورهذاونجدالمتنوعةئعقلالوبكثيرتتجاوزانها.الانسانيةللابعادحقيقية

عنيتحدثانالصغيرعمرن7امالمعيطابعندما"اكب!ر.ابعصراو،الشعوبمنبشعبلخاصاالتاريخيالحدثاو

اشيلءوعن"يلنو"وعن،المدفأةجوارالىالفائليةالحياةالذيمفهـو!هافيالاجتماعيةالهزةهذه"اوحتوقد.معين

هياولالخارجيةفاتالاختلأان.عالهفيجدتولااخرىاعتقدولكننكما،الادبى"يهتقوفييختافقدبأنتاجحددناه

الثعرأوالعميونلونمثلالمغربيةالرواياتابطلليلتقطهما.الانسابيةقيمتهفينجادلانيمكنلاأنه

بالمغايرةغامضصشعوريأتيثم.التحدثوطريقةوإلماجمسىمراحلعلىتشتمل-ثقافيةكلنتوان-التجربةان

توديهالتىالطريقةرضفسرؤديلفبءلا0عامطابحذايكونفترات،المكاننفسفيدوران،قىرتقه،تقدم-متباانجة

وبينهم.بينهمشتركشيءهناكاجس!ا"ذلكومعنىبةإها،نزعتومتى.ضائعةفترات،حادمرصفشرات،للحمل

يقولوهو(لمالمادل.وم"إ"رواليط.لا)ىل:صس--.ءعكا،ر-عتم!ت31.الخاسةالملابسغسض-،ءالمراحلهذهعن

،ز.تبأذنياتتبعها!عنتالضيالدرولهلىاضافالةد"زخعاقبالمراحلهذهان.عنهامحيدلاالتىالضرورة

امعافيتائهاكتحش،،اجنجبةلقب-اةميتةزعاويذمجرديلاحلوالانسانوضعيةمنطق/عينه3هوالذيالقوىامضطق21فقاو

."مباللااوعدائبالماكأب"وهبالرواً/،تهذها-رىاانادرجة..اغر)يا

اس!"الطالمغربشةالرواررزبعالوجدالاخيروفيللم!-احلتشبهأجزاءخمسةاىاتقسيه"اكن5"البيط-

.التحريف!منيسململم،نت-ص!"انجسءشى31ثرهوازريا.ء-ازقياكهارقيإتج21الخمسبى

)نجهارخذاقدنممعهعلىيزالعزالكببر"عالمكانفأذأ.لىيةالاسااعناء-را(ا

لمجقىوأن،ارتكاز؟قطةل"ز-قىانرونازلفلأو!!-!حل.إلتحولفترة(2

الوصودهذاانالا...ال-،ءروجودههواخير.يقبنال*.المنشط(3

بنتمب"لا؟4،،فضورقننرنوو،لشكال"حوصامصالخا.المخلل(4

لنفيآخر-نن!لوالتصرد...الاخرىالاسه،ءا!مم"في.التركيبعناصز(5

يقول،"الجسيطالماضي)\روار"ضوعموانه.الذاتيكونيكادتطورات!ون"الاحتمثال"روايةوزجد

"التمردهودينىكان))اروايةا!زرهبطلذرديادري!\)اللريقعنوانيحملالذيالاولالف!صلمنيمهدهدسيا

نطرهفيكانواالذينالرجالجميعيخاطباضصمكانوفيمع"الذهاب"بالمعنونالاخيرالفصلالى"المسدود

ناكمما."اكرهيأيا":قائلاالقديمةالخعاليميمضلون-.الفصولبقيةعلجهاتحتويالتىالرموز

يعتبرهكانالذيالآباءاحدلجطعنبهايصمكالتبنالسكبتاريخ!امثلتمرالرواياتلهذهانوحدةانالتجربة

عتيف.فعللردرمزاتعتبر،لاتقاليدتجسيداعنالبحثلةومرحى،التصادمهرصاة:مراحىل.ثلاثفي

الذيالمظهررغمالذاتلضفيآخرشكلوهفاكالصالصةالمرصلةوهذ.ه،جديدنظامتأكيدواخيرا،التوازن

لاولالينايخيلفقد.بالت!:جطأسميهماو!و،إتجخذهد.المخاضطورفيتزالما

يعتبرءلى،الزاهيةبألوانهاالقدبمةالب،ةفوءانوهاةهثلى-وانيمؤد.عالمبينالموجودبالفرقالوعىوبين

ندققانيكفىولكن..العاطفيالارتباطءاىدليلاالعكسلشروطمناسبغيران"الا-النفسءلىعزيزاكان

فيالوقتالعالمذلكترفضالرواياتهذهانلنتبينالنظر،جديدعالموبين،حافزامنهاكثزعقبةعدو،الكفاح

يتجلىالموقفوهذا.بجمإلهتتغنىانهاتتظاهرالذينفوز"يجللدائماولكنه،الاحيانمعظمفيمرفوض،قاس

النطرةتوحهـبهاقد.لويالحسفراتابمفياكثربوضوح،هاشبهطويلةرصاةهناك،العالمينهذينبين...النج،ح

لأن،رسمناهاالتيللفكرةتكذيببأنهارواياتهفىالاولى،المزهرةالمعبدةبالطريقمنهاالتعاريجالكثيرةبالطريقتكون

واالاحتقاربدافعالعتيقةالتقاليدفضيرلاالهم!ر،ويأ؟تية:دراستنللهاستخصصالضبىهيالثلاثإلمراحلوهذه

ويجعلعليهاويقتصربيص،تعاطففييرسمهابل،التمردالطورتكونالكتابهؤلاءلمعظمالاولىالروايىتان

/يحدثلمكأن،محيطهافيسجيفةروالاتهشخصياتالمغربييدمجطريقهاعنالتياجةالصمتحكيانط.الاول

فأنلذلك.القدبمةالحياةسيرليغيرحولهأمنشىءفي-التجربةوهذه.لمالعلفيالاولىمراهقتهالشاب

.الاشياءمعتام.تواصلفييعيشنالصفريويعندالبطليتطلبهناالامرانتعقيدهافيويزيد،صعبة-ذاتهاحد

اضمكاناريدكمفاس"مدينته:يخاطبوهواليهلننصتالقياميستحيلماوهو،الحياةمنونمطين-طريقتيناعطاء

وبلياليك،النهارساعاتمختلففيبازقتكصدريالىفيجميعهذه.تشابهةالنهايةونقطةالانطلاقنقطةان.به

قلبى،فوقتنسماباقلجكبدقاتلأحس"أضمك..الفضيةمعالقطيعةالختاموفي،الاصطدامالبدايةفيالروايات

فلس.وشسقائىتعاستىلنهنسينياميتحثصبتيمثمماوهذا.متغايرةجدبينهماتفصلالتيوالرحلة.التقاليد

،،المسحورةمدينتيرمضانليالى..رمضانفيبلإلمليكوالمرحلة.الكلالبشخصيةفيهتظهرالذيالمجالهو

الااحساسعنالنا"جمةللصدمةتصويردائماهيالاولى

.52مىكاما91م!3أ!ا9؟+كار(اروايةفىواضحاذلكونجد.محوهايمكنلابمغايرة
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فلسفةخلقوبذلك..منهفكاكلاقبلهمنمقعتراقدراأ!مبحعبرانلريداني،لذ!كرالثوفيأفسأظليحدثمهما

الذيهوالفكرالجووهذا.النهيليةمنونوعايائسةللقعاكوأحضر،موعدكالىسنةكلأتطلعولكنني،العالم

تنتهيالتيالرواياتهذهلنهايةالآساويةالرتابةلنايوضح.)؟("ولهانعاشقمثلمحموما

الىيبحر"الملحتمثال"فبطل.الرحيلبفكرهدائماتظلشخصياتهأنوهو،تقدممما.اكثرشيءهنالك

بعد،وادريسف!يماينساهتلايغلدر"مناش"و،الارجنتيئ،العالم-نطرهمفي-.تسيمرالتيالقديمة-للحكمةلىفية

ويرحل.سبحتهيعطيوأحمد،فرنساالىيسعافرفرديالجديد.التفكيرلطرقتماء،!خالفةمبادئهلتعتبر.ورالتي

يرتضانسوىحلمنالمغربيالانساناماميعدقلم،الكفاح:مثلمصطلحاتتحددهاالجديدةالحياةإن

القديمعالمهفضرمثلماوربيةالاالحضارةلخرىمرةالقديمةالحكمةتقومبينما،والقاكأ،والتضافس،والصدمة

،كاذب،الآخرينغالملنت!نلأنه،اليفعالجةالشلول:علوينظلمفيالاضدادلينفيقوالتو،التوازنعلى

نأتعنىطالماالذند"مورديكللك!ححندئر"فنجسد.أي!انيوالحياة..اليهأقصدماافهموا،تدورالأرضان"

مثل،صغيرااوربجلبورجوازياليصبحيهوديتهعنيتخلىيعيشالخامالتوأزنتبلغوعندما..عينملايقاعوفقاتسير

انني،غربيااغدولر)\لصيحنجده،المدرسةفياصدقائهالسعادويتذوقون2،أمتلاء.ـحالةفيجديدمنالخلق

الذفي.-"العادل.سبات"أبطالاحدونجد"الغربأرفضفردوكل،سهلةالصعةالاعمالتصبحوعندئذ..الحتسة

عنالقيميدافعبذلكأنهظانأالهتلريةالجيوشيحاربكانفييشاركاننجردبل،ضرورةاوكواجبلامهمتهيؤدي

قجسدكانتالتيالكتبحرقالىيعفد،الساميةالانس!ازية0)2("الحياةمسرة

الحقائق.لهاتضحتأنبعد،نظرءفيكاذبةفةثق!لالرواياتفينجدءالذيالمستعرالعلقفالالحاد

يرفضهعالماالمغربيةالرواياتبطلرفضانوبعدشخصياتعندالحيويالمطمئنألايمان"يقابلالاولى

انخلاصهمنتأكدوقد،مواطنيهبينليعيشعاد،بدورهيويالصفر

السياسيالالتزامأهميةتأتيهناومن.معهمالايكونلن،عليهمأنممتالذينأولئكبينمنانني،الالهايهما1)

الحركةاتجاهاتفيوبخاصةالرواياتفذهبعضفيوان،ويواسيينعشكلامكان..الايمانلىوهبتلأنك

الشيوعية.اوالوطنية."الغيبظلماتليييرقولك

كانتاذ،سيهلةجدالمغربيالبطلعودةكانتلقدرطليقبل،شيءكلءجمىألبيربطليرفضفبينمما

يكنلم.جتمعهعنانفصالهأنلهاثبتتكثيرةلشياءهناك:سرورفيشيءكلالصفريوي

،بعيدةونداءات،غامضةقواتوأن،تمناهكماءايدانفمالاطبيعيا،منسجما،بسيطااجدادنا5شيدما،وجد"لقد

خنقهاأنهظنبعدماكيانهوتغمراعماقهفيتنبعثتزالما."معنىلهاكانالايامان.الحكمةثام

الابد.الىبالموافقةالاحسملسهدأفلنالنظرامعنمااذاتماالا

الىتشدهالتيالروابطهداهقوةلهتجلتماواكثرنظرا!لملأشى،ماسرعانالصفريويرواياتبهتوحيالذي

يستطيعالذيالفنبأعتبارهل،الموسيقىفي،القديمعالمهألحياةفلسفهمأن،نفسهاالر،اباتعقدة،أولا:لعامليئ

مشاعرنا.لعمقيحركأنالبهايةتأتىبعشرها"العنبرسبرة"روايةتتظاهرالتي

فجأة"الملحتمثال"بطلمورديكاكسندرشعرفقدكانالحقيقةادركالذيميالصوفاحمد.كليةلتحطمها

كانلألحانتهتزبمشاعر.الساهرةالحفلاتاحدىخلاليعلمهاوكان..لهمبلغتخلما5الاخرينالىلتبليغهايتهيأ

بربرية:انهايعلممجيءينتظرظلالربيعفصل.في4ولكن،الشتاءفصلدي

وبعد،الغربيةالثقافةمنعام،عشرخمسةبعد":جدوىدونتلاملىته

منأصنحلعله،لافريقياالواعيالرفضمنسنواتعشرروحىكانت.اًحديحضرفلمطويلاانتظرتم"

الوتريةالآلاتانوهو،البديهيةبهذهاسلمأنعليالمتحتموهكذا."بتلابيبييمسكالقلقوأحد،قاحلةصحراءتشبه

..للغربيهةالموسيقىمنأكثركيانيتهزالعتيقةالافريقية.بأنهيارهأيضاالعالمهذاوانهار،نفسهداخلعالمانه!ر

.)،("ذلكمنليشفاءولا.بربريانني،آههذهفيالموافقةشعوريكلىب،اللىيالثا.لىوالعامل

فرغيم.نفسهحدادملكوضع،تقدمممادلالةواكثر.انثانيةالصفريويروايةفيالأخيرالمغطىهو،البرواي!

ءحفل"يومذاتحضرفقد،صرفاغربياتعليماتلقىانهصفحكبهلتحرفمتفجرهداخليةشعلةنجدففيها

فيمآقيهتترقرقبالدموعفأحسى،لبويهقريةفيأقيمتبالحنينتعيضشعريةنغمةفيهانجد..الاولىالرواية

يظنكان،نفسهالىالحزينةالموسيقىهذهتسربتعندماصندوف)،شخصياتمواًقفان.اًوصنمغيرمنمن

تأثيرها.منمأمنفيأصبحأنهمواقهفابطالئفسهاهي،8أه!أ!+ا؟ص!مم!س!؟س!اى"العجالب

لماد،ونهائيةطبيعيةتكنلمالعودةهذهآنغيز.واًلشراًيبي"،ومعص،ولرعون،ديمهرواًيبت

سمتأنفان،العا!لدالمغربيةالرواياتبطلبوسعيكنانوجدئا،لاولىالمرحهـلةهذهنهابةالىوصلنافأذا

الغوربعيدةتغييرات،ن.قبلمنكا"نكماالعاديةحياتهالقيغكلرفض،انرفضموقفلتخذاًلمغربيةائروايةبطل

ين!جماًنيمكنلاخر3شخصافصيرته،نفسهفيحصلتمحمدشخصيكاًحذىتمول.اًلدينفيهابماوالتقاليد

تمثال"بطلالىلنشتمع.كانمثلما"واطنيهبقيةمع،باللهتؤمنواانمناًقوىجميعااصبحتمثعد":دلب

7)5(:الحالةهذهعنيتحد.ث"الملح"اطمئنانفيأرواحكماًنلتحسواًتؤمنواأنيكفييعدوقم

شيءهناكيعدولم،المرةهذهالامرقضيلقد"هذامنأبعدالىيذهبالمغربيةالروايةبطلوأخذ

وبينبينيالقطيعةتمتفقد..ذاتيحقيقةعنييحجبيموضعفأصبح،لوضعيتهايديولوجىتمسيرعنليبحث

بيئتيقيمونبذت..منهماأخجلواصبحت،والدى.الخأصةمعطيانهمنمئطلقا،هويصنعهعالمنظامفيذاته

والبورجوازيينال!طموحفضتور،متجاوزةقيما"أدستلانهاضعفهواسباب،ملازما1مصيراًلعرضيةيلاشياءفاعتبر

اً.؟.صكاما3كاالىأ.ء4!؟ا!ميمىلبيرا(212.4ص!4ي!ح!م9ل419!كا!كا93-ييواًلصفرأحمد(2ع

.274صكاما3أ8هـولأص!4ا!3ميسألبير(11105صىالسابقالمصطر(3
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بينيالقطيعةوتمت...مائعونولانهم،عادلينغيرلأنهم

الشرقيةالعصورفيتعيشتىتزالمالانهاالمدينةوبين

كاذبلانهالغربورفمضت..تحبتيلا"ولانهما،الوسطى

أفكرحعلنيمماذأتيمنحزءينهارحينوفيكل.وأنا.ني

!يماصدوقطتكنلنمالموتفكرةان...نهائياالعالمومغادرةبالموت

اتخذتهناضجقراركأنها،الانعليههي.خلماليأليفة

."طويلتفكيزبعد

ديب:محمدشخصياتأحدبدوتتساءل

الى،التلمسكثرةمنالمطافرهمسينتهىهل"

ملاءو.ص!رولكن.أتحوكانيجب"نفسهوسأل؟مخرجعلىالعثور
مح.!.-."؟أينالى

!ر.صحضننىاا.0اعمقمضمونهامن..الاولى..،.لانلهمالثانيةالمحموعة
فيوحدهألصالحدالمال!هالمرحلهروالا!و!ي

وهده.الاولىالمرحلةرواياتفيوجدناهامملمافوعالمو

يمثلالثانيالنوعانحينيفي،داخلضاتمرداتمثلفلاولى

الوسائلانعدامفيتتمثلكأداءعقبةضدخارجيلتمردا

فأنلذلك.دلالتهاالحريةواعطاء،الذاتلتحقيقالمادية

طابعاتتخذالفمرةهذهفيالمغربيةالرواياتأبطالتجربة

روايةمنولاخببرالثالتالجزءوهو.المشترممةعناصرهفيالانسانىالتاريخمحلتلتقيشموليا

شخصياتهابين.القطيعةتمتالاولىالمرحلةرواياتففي

ي!صصلمتلكنجيدالثانيةالمرحلةرواياتوفي..قبائلهاوبين

ابنغوروغس.البنتبريللتاريخالعامةالخصائصمعتندمجالشخصيات
!مممهدةضروربةمر!حلةكان،الاولىالتحررأنوواضج

كليكتبأنطنيعيااًمرايصبجئنم"ومن.التاليةللمرحلة

لمرحلتين.اًهاتينعنتعبرانروايتينمغرببىقصصي

ممندمجةأصبحتالشخ!جاتهذهفان،لكنمهم!

بفلمالمثاكلذاتهىمشاكلهاوإصبحت،آلانسانيالمصيرفي

العالموأصبج..الاصقاعكلفيالناستواجهالتي

سارتر!لجان.لاشخاصهاالمغربيةالرواياتهاتقدهالتيبالحلوليهتم

ال!لولتقديممرحلة،الثالثةالمرحلةالىزصلوهنا

لانهاالمرحلةهدهخطوطتحديدالصعبومن.والأثباتات

واحسناًنظا.رنا.تحتتمرفصولهأتزالوماالعهد،حديثة

مناستوح!يتالتيهيالفترةهذهتمثلالتيالروايات

لصقيعىهم!منجيلاخلقتالتيالثورةهذه.الجزائريةالثبىرة

حدلد،رو،لك،ياسينكاتب:أمثال،والشعراءالقصصيين

صيموصيي!ى/ص11فييقدمواانحاولواالذين...سيناك،كرياهنري

"2فيالسابقونالكتاب7لارهاالتيللمشاهـلحلولاجهمانتل

الاولى.المرحلة

ستاوخمسمنذكتبتالتيالرواياتكانتفقد

...اوالسياسيةالالتزاماترغم،بتساؤلاتتنتهيسنوات

مرحلةيد!ناًلروايةابطال،رىالجزءهذاودىانيمكنلاالمشروعاًنواضحا:كانومنه.لأبطالهاالذاتية

لى.اًقربفيصبحون،لاؤصرطورهمفي!ةجبفبعد.حلاتتطلبمشكلةكلوأن،الحدذلكعندلقف
دوأدعوصورد!هيكماالحيلةعكستالتيآلروايات

التيالعميقلآالرابطةتصرفهنهمفيوتتنلىالايجاببةنظامعنلتبحثالمحا!ةالمرحلةرواياتجاءت،الرفض

المؤولية.الىالحربةتشدكطشتواذا.المعاشالواقعمنمستمدةغناصبره،جدلد

فلأن،ونها"ليةتامةغيرالرواياتهفىهفيالمقدمهالحقول

الا..نحياهانزالوما.بعدتتملمالتاريخيةالااحداث

هذهرواياتلهاسندعوالتيالحلولانالمؤكدمنأنه

مئثوراتلأناًلفكر،ذلكفيعجبولا.الناسجميعستهمالمرحلة

اًلاداب/راًر،المتوسطالابيضالبحرضفاففوقعاشالذيالمغربي

ايجادعنيعجزلن،متعددةحضاراتازدهاروشهد

طريقه.لى"المادة"تضعهاالتيللمشاكلحلول

..برادةصمدةترنمةلويد
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5555555نبت!حم!نبهـنبه555555

!!وسماكنما!ئرعىئص!

بقيعي5صصلا-!وأحي!نى

نئعاعرمصععليس!نه25مروربمناسمبة

النابكابتعدتثم،"السمافل"رجل"رصاصتاناذكر،فيما،الجملةبهذه.بة."الكلبيموتكما"

الثقيلإ!الابديالصمت،عاد،الابدالىهنالثاالاقداموبببتفييحاكمفميها!ك)ان.لكافكا(الحاكصة)قصةشهي

كوم"ألى،فجكلمن،اليوم،العيونتتطل!وفماجريمهعنأهيمايعلملامظلمةمحكمةا.،م،يجهـ)"مكان

،ينزفيزالمانلغراجرحايراهابعضسها،الاندليةالنرابثم،بالاعدامويحكم.،المحامينتعييولكنها،يدريهالا

الاقلبعلى-وبعضى،ومأسا"ةظلا!منينبوعلوبعضمنطقيةولاتفاهةبكليموت،حجرينبينرقبتهلقطع

صليبحتى،الزبتونةعندالكومةيميزلا،حمقاءنبرندمهجووةترابىمنحفرةثصة.الكلبيموتكمما...وعبث

المجاورة(فمنار)قريةفيالنلسجميع.عاديخشبيوعثمرلينخمس!"خذالألساةروذهصثل.فتغرالاندلسرفي

والقوسالحمراءغرناطة،وغرناطة.تمامايتجاهلونها.سنة

الصغيراللهعبداببىمنقبلةالفتحملالتىالمقرنصة*!*

مون!ته)المقدلىالجبلءلى،الغجريةفالكهوغرنلطةالعشباكلهاالترأبمنكومةالانهي،الحفرةتللمث

يغرقالتنالجناتغرناطة،المجنونةوالقيثارة(سلكرادوعغليمة،متفردةزيتونةعندبل،بسونللزغوطةفي،البري

إفضة،امساكبالثلجيةآفاقهافيوقلتمعظلالففيهاالكو)"وتغط.غرناطةمنكيلوصتراتثمانيصعاى،الفروع

لا.والتنورة،الذابحوالجفنالدمنتقيةالملامحغرناطةحينتحتضنهاصفيعاترتجفاوالصيفلهيتتحت،كسملا

الترابكومة!تعرفلا،هذهغرناعلة،ارقصولاارحبقبلوترتجفتغطكانتكمات!اما(سييرانيفادأ)رلوج

.فقدتالتىاب91ليلهعنتتحدثولاالزيتونةعندالمعشمبةفي.ا36!سنةب7منعشرذالشاسعهالاجلةتلكوبعد

كثيفستارخلفالجرحتكتمانها.ام!،دهااحدفيهاالابدياحس!تاجرح،الغس!ققبيل،فقطالا-لةتلك

لهمتشيريومكليزورونهاالذينا!لاف.اللامبالاةءنالاخرسالوقعسصع:لساغةنصفلمدة،فيطالثقيل

قبلماالىبهمتركض،العريفوجنةالحمراءالىغرناطةمنلسديدذغيرقلقةضرباتثم،والاقدامالسنابكلبعض

تنسى،انعلىتصرولكنها/،سنة.8.-.7.-06.ثم،الرصاصاتبعضاولولتهثم،والايديالمعاولبعض

لهاينسىانيريدلاومن.لهاامسىلا.الامس!امامهم

دارة)يزورانعلىيصر،يتعراء.انعلىويصرءالامسر307.-د-ى""-سد".!:"-في-

..؟-7جه!.!طبن!؟

دا!،المدينهاسفلعندالنارلجحصنمي(شاماريتى)*--3"لا*كا"ء.لى.لا..كا.فيو!لى!--*!ةفي

هناكاحدأيلقىلنلهألهالبيضاءوالواجهةالورديالسمقفلالأ:..:!!6003*!صع.+فيلا-"!-؟:-

أصرفأدا..إ.ما!شاعرلرأسمبتسرتمثالسوى..--6.؟!لا..نم!-+؟-.*!6،

(فسنلر)زيتولةعندالترابكومةيزورانعلىالفريب--."!-في!،.لألم3خ--!--!-ل!-في"!-ىفي

...لأ--!-..-قي؟بر*ثرلإ"+س--!-ضبرسبئ+كانج!

بقلبهالا،بوحهه!اتثميع،ريبهلىعنهتشيحعرئاطةن.--؟رز"إ."-*..9-.:!لأخ؟.؟ء

عنائت؟:يسألالهالوطئيالحرسمنجنديينلهلرسللم...:...-":.صص!ل!لاد!-.خ-لا.ء-.كا:.

...؟تريدوور،دا-.::خ.-*ء+،،.!اءكاح!!؟في-ظلا-3-*---!!!*-.كا!!!.+*د

الزيتولهالىيرالقىانقبلفقطواحدطفل....لأ.--ء؟3".3.ى.-.-9"---ع"لأ.ءزر؟؟لإ"طلآ؟-*-في:ل!

منمبزيجبراليناينظرونالقريةاهلجعل2بينماالعظيمةى*ى-..!!كا3-*.م-لا-؟!ل!!لالإ

تذهحه.لا:مكوحلصوتيمحونوهموالعطفالرعما--خ.ء"ول2!ورد-"+لا.،!--سظ"في--ى7!!؟"د-.ىةلالإ.لأ؟.نر!-!!!+خ-د---
....؟:.؟-طء..؟ص!كأ

بمكنالتي،العظامبعضثمةانموالعرانيريدونلاكلهم--د-.--.د-بزش-،-،3+!!-2--؟!"!.في!طبز*---.-:-.-طع

اللىيالعتيقالتاكسيسائقحتى.القرلةحولتزاران"..-*.-ء-؟-لالا!د2د."؟؟-:ى!ظ!"-س.-د*ع؟لاس-.-.لى-؟-؟-لأ3ءدإلا

قيلا"و-*6+خ-.!-لى...*؟--.لاكا-!

على،اًئتظارئافيوقمواالذين.للجنوداوراًقهسلماوصلنى7.-.-3ختجي.---"نج.-ول؟-إفي-.--د.-ض*؟فيفي.؟فيتج1شدش!"بئ

ادرمنذعلىخمصىألحفرهبارلتى.الجمةلقلمائزإألماالعورطملظهرلى!7.لا+!"كلبن،.--.-أ!03!:"ض--لأ!خ!بم!!--!خ-3.ج!!،صلاضخبن!!3\*"لا.-ى؟.لا-*-ير!قية،.*برلأ3لأ؟!ش

........--س--،،-"-إبخ!3"قي!-بنيز+!ور-*
.-صجم!جمجح!حم،!ير-ا--"شججم!-محبم--"+.ظ*--.فييز!3!تؤ!في!ش؟!"!*!

+.-د-7!ظح.-----.!ة.؟بم،-كا.،؟صفي*؟3-

أ.لفكماالمأساةشبحان.ويسصيمبص،سنهوعسرلر*ع-.،.-:د-ل!!لألأخ)-،ءء*كأ-.-حه!نميمكدكا*!قيإ!!،د-دكا.

قوق،والهامة.البليدلأسوداالترابمنالائ!قينتظر.إء؟.*..--*ل!!!."!!!*خ-.كاط!،-!"+!--.خ-في*ير*دء-؟!في،!!إ:؟قيلا

لا"3.-لا.خ!،؟-*ء-؟--3-ع-*. اسقوئى!إ!اسقولى:تصيمباقيةاًلترابدلك!،!!--ع-.؟"!!يمس!-*!!"--كا-:-د.--:+*!!!-!ل!-

القلاللكانالقتيل؟منودماءأ.لسقيهالذىادا.(وص.س؟،*---3--..-لا!.-سكا-ط..؟*خ":،!ءفي؟.؟"و"ضت.!خ:جضين!خ33لا!-عفي،*

--!إ-.----3--.-جم!خء؟.-س-ة-،-2-ص-.د3--إ*جميهكلخقيلإ"!!-!؟-!لأ؟!قي!ح!ج!:،يتجآزر

الرومانحزتاسبا.لياحزتتالتئالاهليةالحربتلكبر!!شمم!!!ص*ء!!-لأ!ى!ي.-!.،ء3""-.،!:صزر!-.---.-".-----!.*لإ-!!ش!!!-قي،رزلاذ!س:ر"-دفي!6!

وباثعوميين،بالحمربالجمهوريينيدعونكالواًعن.ثمرطاجة
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)ماريانا.سرحيتهالجمهورالىيلقي.انالاوفيفي(ريفيرافي،السواءعلىاكفهمغالسواوباليمينباليسعار،وبالسؤد

المبارحدهامثتتم.لدحريهيائسمانشيداا(ل(بينييدايقمز.،تلكتيران.صارعةتكنلم.الدممنواحدالاء

ي!لاحريهوالنضاكادحياةفيهامجدالتي(الدماعراص)يصرحتمالمحمدرعوسيفادتورقرليبينفيهاالموت

منالباصعةالفترةتلكفي،يخفولم،3391سنةقلقهو،لأوالمصارعالثورهوادجمهوركان:.(اوليه)الجمهور

بالماتهمانةاسبلنيبأنهللصح!صرح.رليه369سنةالساحهمدارجعدىهناكيكنولم..والسيفالقرن

هذاوكانةةاليميناصحابويحتقريبغضبليفهملاولهذا.خسفتالالوفمتاتةةيضرخواحدمتفرجمنالاسبانية

روزا"لى(لويىااليمينيعرالش!لصدلقهيأتيهكافياءلأنتعلقتاو،والهلعالبارودسحقهماو،الجدرانبهم

فيهنا"غرناطة،المشتركبلدهمااتىيسافرانليرجو..أ!س،الجراحنزفقضوااو،شجرةبفرعامعاؤهم

اصنعاناستطشغولا...حمايتكالامكانفيلشىمدريدالأندلسىفيوالبرتقالالزيتونحقولشربتهابالآلاف

."شيئالكمدالفجربعدالفجرزبدانومع.ستيلالكلوهضبة

الحديدالىيزحفواللهبتهتزكلهااسبانياكانت،"الاجراستقرعلمن"فيرهيبةحكايةاحالها،ابتلعها

يرقفع،الاغتيالاترقمكان.السواءعاىالبرتقللوزهرةقتلىمنقتيلااناًلا(يرودا)اشعارفيعنمفةدوىاو

ديالشارعيغزووللسلاح،فيغموضيختفونوالكثيرونليعيدالمر،الشيطانيكألزهر،السنةهذءاستيقظآب91

فييركضالا!ايةللحربالوحثيوالغطيط،ساحقتحدالىالقتيلقفز.الاذهانالىالرؤىوتلكالحكايةتلككل

وراء!شاريعهيطويانسوىلوركليجدولم.الدروب،وحدهيحكي،قرنلربعكهفيهنومةبعد،مدريدمسارح

غرناطة.الىالقطارويركب،محفظتهفياشلاء،البحر.عرحيتهالناسشهدوحين.السودالسنواتتلككلعبت

."ادلهارادةلتكن":قالبيدهللاصدقاءلوحوحينيروالم،الطردمنسنة26بعد،الخشبةعلى(يرما)

دارة)بيتسهالىوصولهمنفقطواحديومبعدالذيالماضيكابوسولكن،الحريبالعاقرقصةفيهل

اسبانياتمزفتالفاجعهاندفعت.شيءكلالتهب(تامارلت،ألمومنعزاءمنالنسيانفيمابكل،يبسواانيريدون

صشرةعندوميثوسلبرالنسرتمزيق،وضلعاوعيمناصدراة(لوركاغارسيايكوفيدير)ساذمد

وان)دفيقحسمائدهاخركانلمت.لوركاواستطير!القفقاس،"*

:تقول(تاماريتغارسيايقولكانكذللث..."جدا.حظوطانا"

الغاراغحعانبينوالثلاثينالثامنةفيكان3691سنةالاندلسيالشاعرلوركا

قاتمتمان"حمامتانتنطلقوكانت.لامدائهتتسعتكنلمالاندلىولكنالعمرمن

اقمراوالثانصةالشمسالاولىكانتعنهتتحدث،النارولرضيوركيوبينماي!اوامراسبانيا

جارتاةايا"لهماقلتقصيد،الغجريالثعر.ذاقمنهالنلساعجب.وتدعوه

"...أتابوتيتراهانىكانت.حروفهيفعمالذيالليمونارج،الاندلسيةالارض

منة،جداقريبالتابوتهذاانقدركان.،ولكن،للاطفاليغنيكان.عنيفقيثاروشفتاطفل،حساسيةله

فيذلكخطرماإ!الترابمنتابوتمناكثريكونلنوإنه.الئنعريللغد،الثيرانلمصارعي،العاديينللناس،لاغجر

جدرانطلاقدكانالذعرولكن."محطو!انا":بالهالحرفو.حيمنكثيروفي،وعفويةبخصبويغنكط

واوقف،الاندلسيةالقيثارةاخرس،الرمادبلونالمدينةيسمعواان،زمنمنذ،الناسعلىعمقدوكان،والروح

الىالعيونواحال،الزهرتنثرانغنالمنداحةالتنورةالعجيبةالجماليةالجاذبيةهذه،الاسبانيالحرففي

الشاعر.بابطرق(نالذعرعتموما.صخورفيثقوبالتيهعا!.العميقةالبسيطةالقمموتلك.لوركابرأهاالتي

منوثمة،ريتتاملامامبالسلاحالطريقيرود.نثمةكانوالزيتونوالسنديانالحبقذا،الاندلسيالترابتفعم

فيوثمة،الحجراتوراءمن،والسافلبالملحد:يناديهوضعتهماسرعان،*لملتهفيتنبضكانتوالتي،الليلكي

فيموتع!وتحاكمتقبضالتي"السوداءالكتيبة"الازقة.(داريوروبن).نقوسينوقاب،(نيرودا)بجانب

معا!وقترحلةيهيىءلوركاكانالسنةتلكمنتموزوفي

،(تاماريتلشجيراًتخلال،والمكسيكالمتحدةالولاياتالىوشعرمحاضرات

الرصاصمن،كلابجاءتممرحيةمثروعيديهبينوكان.والارجنتين،وكولومبيا

،الاغصانتتساقطانتنتظر:ير.،):مسرحيتيهثالوببهايكمل(سدومتحطيم)

نفسهامنرتنهلانتنتظرتلكالفترةفي،انهىوقد.(آلبمابرناردابيت)و(العاقر

.....)ديوانبعنوانالعربيالنسقعلىالقصائدمنسلسلة،الضا

فرحة-الاغصانولكنعندلاتنتهيشموسمدىالدنياكانت...(تآماريت

مثلناوالاغصلنعلىرقصاكانتالجنيةوضحكةوالزنبقةالنجم،الشاعر

بالمطرتفكرتكنلمإ!يديه

قريب!عنشجراستكونكأنمماوأطلتالمرعبالسواداسبلنيافيالجواسودوفجأة

.....يكنولم.الشرايينتعتصر،الشيطانكاصابع،الفتنة

الخريفينتظرانكاناواديانمعروفاكانولكنه،جماعةاوحزبالىينتميالشاعر

مضهماالركبعندوالماءقاعدين،الاجتماعيالعلإلبضرورةيجهركان.اليسارنحوبميوله

الفيلكخطوةبخطوة،الظمفيماحياتهعلىالشكوكتزحفانيهمهولاالدينرجللويناكف

واًلجذوعبالاغصانيرمي.الخاصة

لان1اسبانياتفهمهتعدلمالناسشمنالنوعوهذأ

بالمربيةالاداًبدارتطنعهاصوف(بيخييداماهـيانج!)مسرحية(اولقد،3691ستةقبلالطليعةفنانيئموذجكانولكنه

فريب.عندي)بريموودكتاتورية،.162عسنةلوركاغازسيااجترا
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التصقت.نفسهجسمدهفيموالهليحغلانه.جوانبهى(تاماريت)ت1شجيربين

مفرغة.واحدةصاقةفي،نهايتهاهـن،والموتالحيلةدورةمحجبه5روجواطفالتمه

كانلحظهعرفهلوردة*ى.:بغريبالاحصاسهذاولضعىالانحصانتسعاق!انينتطرون

:)2(المعروفالثيرانمصارع..نفسهامنتنهار.ـن:ضظرون

!خللدراصعد(يولىاغتا)!يتتامارنيواد-انلاغصا)

اضلاعهفيموتهبكل.ال،ربعنليغهمطيكنلمالشعرياءضفاؤلثلداولثن

الفجرعنيثحث.لانس)اوكطاـليه"الساءرصديمهدارلىالإجوءلاا،ورواخار

!-،كالفجريلنولماندهايثندمدشردالىص،ناميحي!،لمفحهاروزالص

الاكيدالجاليظدهغنيبحتالىيعيشيزالى،)الذي)اموداءاإلكتيبة!اندمان.تطول

يضللهل!لم1و."ادعال1!-!لعه،المفهىءىوهولسمع(مدريدفياليوم

الرائعجسدهعنيبحثكانا!وطةكطالمسرحيالكالبدبحوافد،مدريدفي،الحمران

تإالمفتوحدعهفوجد.بلصىلا"غضباالقاثدوبصق.(فينتهبيساخاسينتو)

..........لعنردبهالتلعةلانتو""لوركاغارسياهندلديناان

رالاصوصدر.،بالرلود(مسحار)"زيعووعمدءءلنفاهصعبايكنولم"ر*لمهصدرفدكانمالأعدلحكم

لشفم!حهمعآقايندأ،الاأقسداهم،الاولحعقط!آفيكالحفرلحمرألرضاتحعركان،صديعهدارفيءا!يهفبضوحين.لرهوفيرالور

..ء..النتفاعاتتنفعولم.والبهرالرغبمن،الحانط*الىص.ثتصقا

ناوامره"السا!لبهذاأناساتك!ل...جاجاهداكصمجوا"القسسبعضتدخل.المجهولىالمصيرمنالعاذ.فيءدها

و)ىانبعد،خطوةبعضاوخطوةيدركولم.!يرالاصدفاءوبعض"!--،ري"إلمتنمد"نوبعض"للملحد"

خبمتم..)13لقر"*!بئرصاصتاننفذتحتى،ظهرهالسوداءالكتيبةقلئدلدىيخلفلمذلكولكن""للشاعر"

!ص)يديصمت!ساول!لمحداجلمنهذاألل":الضيقبعضسوى

!رلمرسب-،رءويرؤبدهو"ؤلالسا"هذاكان...."!صصابادرسارميه

.إ)ورى-دارفةولدالبتركثيفهعتمةءاى،اب91يىافوفي

"**ءددالحط،المنربها)طريقءلمىهـبرمداما،مند!عيرزصإرذ

(الدماعراسو)(رما)صاغتالتيهيواحدةيدالصطوء!.عرلاطهطاهرمي،اهـصيرلعصمهربجاتب

ربس!بكانرفس!الترر،ن!ووهو،الهبرفتحتالتكاوهيأدطهور.الىوا"المعديءوواما،لمحسناردريهالىلتجه

ية(الغجرلاغازي،1)و(لمخائنه1المتزوجة)و(يانتو)قوافيوادص-ونوالبناد!ألر-لىداهـبعضددأمألمزمرفىحولىو!ن

نفسها،!كاف!كا)ومحكمة.مهجورذزيتونةطعمؤأضحىلي!هـحض،جر،الىزجلالدم،صمتور،ن.البريقالحامده

وانقلاق،"الكلبيموتكما"وتفاهةعبثفيوالموت.اخرسدصملاخميتيويدارتا،.ك!مداءحتى.الجميع

تزالماضونةالزانهوالوحيدالعزاء000المفرغةلقةالحىلواًنبايفججبينهدن،ففغلىافىمرةا!ىوأحد

.الدمذلكحرارةتحسىالانحتى،جذورهاب-نلههترالقصالدواهـمدجفيالقوادات.مهووسهاخرى

مد.نطامدون،بالحجارةاقدامهتعثر،وشفتيهصدغيه

فصطيفىشاكر،يهجمصلما!اتهمنمالقدلانبلجديدةقوافيتكن

هذهللموتيعرتكانما.عينيهعلى،الظلمةكخفافيش

سنةصرعالذيأمخياسسانشاغت!اء-!و)الممسارعهو(2بنترفةموتان3رزتطركانالذيوالموت.الراقفيالخبطه

ة(يانو)ا!حهـورةبقصيدتهدوركاورثا.391هلعبمناخرىلعبةضحيرليسىموؤ،،!صحوححسادوعلفل

لىورءلم،مصوععقالتفصيلاتدولفقدشهرينمنذ.نشرت(02.والضعناعالبرتقالبينالقيثارذصعبدلنلمجتهي،الحياذ

0.المصرعذد!ئهمنسنة25بعد!و،الايلسدفةفي،ءايهقادم!والذىهذاهلولكن

ء*ء**ء***ء**ء**،*هي*،8،*ءير*ءحى*-حعحعممعنىفيجفي!ا!ياةمعنىان!بلمنيحسكان؟الموت
وجها،بكلجديتمموتراان.ذلكمرةقاللقد.الموت

ة"وداع"الابساطةبكلهوأن،لوجه

الموتجاءنياذا

اًدبضةلراًلسأثمفتوحةالشرفةليفأتركوا

البرتقاليأكلالطفل

الادابدارعنثوراتمنالبرتقاليأكلالطفل

القمحيححسدالحصاد

صعيالدشلمصي.لا.هر؟بها(حسررشرفتيمن وامقا-ناسهفبلاسقر
الموتجاءنياذا

منمورمحم!للذكوولصيخثاقبنافيجهيمةالذايا0إةمفتوحةفةالشرليفا-تركوا

وهذه،القيودوهذه،الصاعدةالطريقهذهولكن

النقاثيدرجاءاسريةالثففةازمةلىأطا!ل،س!ركفوقالمتربصةالبنادقوهذه،العتمة

اخر4معنىالموتتعطجمماانها.وموكباجنازةيتصورهاكان

حع!سعيببمممحمعي!-سم،فيالموتليتحسسسالانانه.والحقارةوالعبثالمرارةمن
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كا..
5-رواصم-عضدراملأ
هه!000فسئحدضفيرسغيهلأ

دبرصلاءصفدب!
ه

صبره!هك!ههـكا!ممم!موههه"ه
امتاربضعةصعدتالسوىمنفناةانها.أرجوانيبثوبالمغزنيعبنيهاواجهاناحبلا.القوك!العريضفكه.نفاريلا)*(.نظري

،السوقمنفتاةانها.العاديينالناسبينوسارت(السوفى)خارجزالماكنعانولكن.الوحثيالفكذلكقوةيناقضسلامافيهماان

كلها.المدينةلذكور،رسميةبصورة،مشاعاثقبامنتصفهافيانتدري.مبا!ثرةغيربصورةنينيتصدىكا.الجميععلىعينيهفرحيوزع

أخدمعقريتهافيمرةاستلقتوانها.عنراءامراًةكانتوانها.الساعةتلكجاداًالامروكان.ئانيةالشبابمنبحلقةحاعرنيضد

الىرنزلتقريتهافيالبقاءتستطعلمماولامر.المصطافبنابناءولكنه.صمحافيايعمل،القلبكنرانسانالماضيةالليلةفيفتلفقد

والسلطانالنفوذأهلمنبأحدتفزلماذ.سيئاحظهاوكان.المدينةعماحيانموذجا.كانتالليلةوحلقة.لمقوالصبالجرأةيتمنطقكان

المدينة.فيالمليلامراتمن،!يةامرةويجعلها،عليهاحمايتهليمد.اخررابروتمدينةالغضبسارلقد.كدهاالمدينةنفيفييقنعل

بالعهرودمغت،(السوق)الىشعرهامنجرتانمعمرهامكانيستطيعوااندون،انفسهماعمالىمنيننثق.بالوجومالناسواحس

سرلنتلقنهاالسوفىبيوتمنبيتفيعجوزالىوالقيت.الزسميالوسيلةبتلكمنهالتخلصلممكنخارجياوباءيكنلم.منهالانفلات

تسظ"-الليلاخروالاجرةلملرجالسانجبهاان(ي)ابنتها(ولتصبح،المهنة.الفرديةالتجاراتفيوالاستغرافىاللامبالاة:المدينةلاهلالقديمة

.الحنون(امها)جببفيقضيته،عادةالظهربعديندأالذينهاريفضيتفقداناواما

.الحنوناكلهمعنيبحثونالمدينةفيكئرونرجالهناروكذلكمتفرعة،طويلةصامت!جنازةالىانقلبتاتياللامعةالشوارععبر

شيءبكلسخياعصرياعهرايتقنونوهم،عالميةسوقالىينتمونانهمعلىتتفلبانالتجاريةالواجهاتتستطعلم.كلها"المدإخةشرايبنمع

العادي.المواطنبكرامةالاوا"قاهي.العالمفيعملكلمنالمستوردةبضائعهابالواناًلجنازة

..عالطريقواحدبدهاهايديمالعاهرة:السافيقالسطحعلىاًلطافياًلشصبتتوزعاننىالمختلفةالعامةاًلامكنةوانواع

يسالهاا.امهاالخادمانحنىالىطاولتهاحدهمدءاهاعتدماولكنجديدةدخانيةبمادةاختلطقدالشوارعفيالمالمكل..المدينة

؟..تثربماذااًلسخطدخانفى5،والناسالابنيةوانفاساًلبحررطوبةجانباًلى

مهووسحشدانم..والفنياتبالفتيانيغصكذلكوالشارع.والانتظار

عور،اعلىفيالمعلقةالصورالىيئظريظلولكنه،الاسفلبنصفههؤلاءيفرزءوماالابيضوالرقيقوالتجسسوالمخمراتالمالسماسرة

رضيعيقربهمالابثديينالارضالهةتتعدىوهيمونرولمارلين.للمدينةالثانيالسطحعلىتنتشرحتىوتتسعتبرالتيالقيحدوائرمن

.ابدا.وجهوبدونولثرسغامض،أسفلالىسطح

وكان.باليتيهاملتصقاكاق،صديقتهخلفمزروعااحمممكان.الصامتةوالا!واهالمصلوبةالعيونمنيرشحاًلظهربعدالقيحكان

منمحاصرتهافيثؤوباوكان.قنرةرائحةيلعق،كنيهامنقريبافمهاترامكأنوكذلك.وحفرشقودمنتنزالشوارعتحتالمجاريكانت

!يعاكان.متلاصقامكدلبعاالشبابكانوكذلكبةجانبومنخلفائكابةتلك،الصقراءوالابنية.بلهاءبعربدةحديدهعلىيتؤحلقالقلر

والسماء،ببعضبعضهالاجرببالاحتكالرنفسهعنالخوفيطردجنسياوتشارك،الموتظلتحبسوالرمادكهالاصفرااللونمنالواحالمستطيلة،

ترتفعالشارعوجدران.الدبقالوهجمنبشظاياترميالبيىوتيةكان.والترقب!نتظارلاعة،الخافيةالبرىالساعةهذهفي

بررودته.تجفاماميالليمونوكأس.لسوداصفرارفينهايةلاماالىهذاتتقهاانوحاولت،كلهاخافتالتيالمدينةفييعيشالمجهول

اًفعوانجبةبابتسامات،المقهىفيالرجالجميعتلفالحمراءوالعاهرة.،المازوتوضبابوالحديدالبشرجحافلبين،الشوارعفيالخوف

شرابها.ثمنسيدفعالذيرجلهاعلىاخراتحطثم،م!تذلةواجهات،والواجهاتالسطوحعلىيجثم،صخركيبنورساطعةوالشمس

بالفرنسية:نيالمجاورةالسيداتاحدىقالتاًلخفيالدويذلكفعلادبولقد،النالسوواجهاتالصقراءالابنيه

..جميعاتهينناالمومسهذه-البجرقعرمنصعد0الناسجلودوتحت،اًلشوارعاحجارتحت

معها:جالساكان،وجههأرلممارجلفاجابهاشي،.كلمنالسىعلىوانتشر

جيدا.تعرفئافانها،عزيزتييااطمثي-ال!عيادةالىالسوىمنالعا!اًتتمضي،يومذلكفيكان

يسالهاامامهاالخادمانحنىطاوتهالىاحم!مدعاهاعندعاولكنمن،عاهراتبلاانن)السولى(كانت.الاسبوصالكشفلاجراءالرسي

الشواطىأء/اقبيةيخنقوان،البرجالىيتسلقان،المدينةالىيصعدوتتسلقالسورمنتمتد،نحيلةساتجبةوكانت.اليومذلكظهربعد

ى/ا.البرجمنابحدالىيتابعثم،السولىابنيةاعلىالىيصعدوانكلمهالقيحمصبالىلتصعد(الحاوبم!)مقهىحولتنعطفثم،البرج

اقعوانهائم،ويغتالاقييتهايغسلسوف..المديتةيطهرسوفالملحان.المزكومالطبيبعند

....الملحمنحريقالىبحاجهالمدينةان.الجراثيمبؤرويغرلى.نتحررانللحظةاستطاعت،المقىامامفجاة)حداهنتوقفتولقد

بجهءيعملولكنه،يلابديبالشرولا..*زليةبالخطيئةيؤمنلاكنعانعيونهاتمرولذلك،تقراانتعرفلاانها.الاسودالطقسذلكسحرمن

جهاث؟فيودماغهجسدهيوزعاته..عيشهيكسمبميالنههارطيلة/شعرماصبغتفتاةانها.المقىمدخلامامالمعروضةالجرائدصورعلى

بالرياضة.بؤمنيعدولم،قديممنالشعرسئمفهو،الاربعالمدينةجسدماوحبست،ابيضبلوناًصطناعيافراءوارتدت،*حمرباللون

بايمان:اد.فيتجديداًلىباستمرارلسعىولكنه.القويجسدءاجلمن

مطلق..للكلايبالهرهذاتصدرايةروامنفصبل)*(

14



ستنشبهل.والكأبةبالحقدتناج!مدينتكمان..هلاماولكنء0اًلتشردحياةعنفكفطويلةسهمئذبالساماصيبولقد

.؟الهييا.ايضاهناالثورةاًوادبيةلشهرةيابهيعدو".الكبرىالجيلاقططتهنوتظنو

هريانةاًشبران3.جواباًلىليس!هـعيتوقفمينويكنولمانه.العاهراتبصداقةيفخرانيحبولا..بنفسهيصقهاسحرية

الخاعي:.الارضفةسوالنوم،الصباحخىو*رلىبالافلاسالتغنييكرء

تغرجقدمادو..كريممسيوياعنهاشيئاتمرىلاانك-فالوجودية.القليلالايترأيمدلمانهتواضعبكلوهويقرف

جعةالاتعببهملاولمكنها.جسممااعطتهمولربماالرجالبعضمعيمدانه.لهتصلحتعدلمهنتلىلةاشياء،والفوضوقيوالماردمية

معهانمتلقد.ذلكاعرفانا.صاحبهاغادرهاقد...مطفاةعلى،الصعودعلىالبحربقدرةيؤمنانه.كبرىتئظيفلعمليةنفسه

منابرةبعدانها.مطفأجثمانمعاًلااًنملمولكننيعديم!مراتوفكهجسد.انيشعرلذلكومو..بالملحالمدينةوغمر،الطغيان

،.الملهىكلسخيفةورقصات،الويسكيمنكؤوسعدةبعد،المخصرايةلهاليسالخفيةوجيوبه،الخارجيةوبذلته،الكستنا+ليوشعرء

فيجسدهامنهااسرفىقدخجلبدونوانا..نفسهاهيتعودلنالمحهارطيلةييملالرجلان.التضحيةريانةصالناتلك...قيمة

بدونانجرانصبحقدالعلباهلنحن،نعم.الحالاتمذهمثل..الصفيرزواجهومشروععيشهليؤمن،اعمالاربعةاو*ثةبين

نيصباداراابي.ىاخرالىاننانحيامنليلةاليهم.اكرامهووـكذ.للمدينةنظيفةحياةاجلمنكذلكالليلطيلةيعملولكنه

اتدري.متحركبنصفجسدهنصفعناستعافيانبعد..كاتباوفكهالمسالمتينهينيهبينتمننداللطيفالانسجاممنمسافةفان

ولكنإ..تأمل،امرأتينبينسحادقصة..يكتبانارادماذا....اًلوحثي

نثرعنيكفاًناًمرته،اًلشيوعيللحزبالتابعةاًلمشوهينجمعية:الانفاسالمخنوقةالقئ!رةغرتهفيمينونيويقول

الىعنهايعدلانمنهوطلبت.الصحفاحدىفيالمتسلسلةفصتهانك.ملاحقتهاعنكف.اتركها،شيثاعنهاتعرفلاائت-

منذانهقال..ذلكابيرفضلقد.بةالحربعنمذكراتهكنابةقلت0صديقيياالشرل!فياوقعتكلقد،حسنا،بمطاردتهامريض

هكذا..امراًتينبينسحادقصةيكتبانمرةتمنىلثاباكانانفتاةتحاربكلهاالاديانانتحسبالا.شيطانيةفناةانهالك

يتابعومضىاصرابيولكن.المتزوجةواخيامبمواحتجت..فعلمعولكنها.جسدماتتعبدبامراةتقولماذا..زنديقةائها.مثلها

تلك،قصتهاًلشيوعيالحزباعتبرلقداتصري..اتدري.قصتهكلتعدولمافتقدتكانمنذ.بةمنذالزبائنبعضمعتخرجبدأتذلك

احدىكانتلقد.اًلبرويتاريالادبرواًئعاحدى،انتهتعندساانعنعاجزةامراةانها.غرامذلكانلافحسب..لا.لتراهالميلة

يواًفقهايكنلملانهزوجهاهجرتوقد.المعملفيعاملهالمراتينهاتينالمتدينونلاحرفهافريتيالىذبتلو.الطبيعيةالانوثة.فحمل

افقاءظاهراتاحدىالحزبفيهارأىالتيالشاذةميولهاعلىمنياخذلمناحداولكن،الزبائئبعفيمعتخرجقد،نعم..هنالد

هذهشنوذاغبر.المجتمعاسفلفياًلكادحونيعانيه،اًلانساني.فدسبتستلقيانها،حقي!قيهلمسبةاعني...لمسةجسمما

هذهمثلتستنكرالتي3البراجواًزيةعلىالاحتجاحمنصورةاًلمراة:ببرودواقول

بروليتاريا.كا.نبااًبياصبحوهكذا..وتقاليدمالاخلافهاالمنافيةاماداتاوانها،ولباليهجسمماكرستلانهاذلكتفعلانهاتدسبالا-

الاخرىهيوانها،النوعهذامنشاذةمادوانستمتقدالست...مز(ءعنتبحثوانها،فشلتكد

ذلكيرممثفاند4لا..حالكلغلى.غامضاطبقيااًحتجاجاتحت!تييا،نوبتهحانت...سريرهعلىيستلقي،قميصهينوويخلع

..كبرمثقفشيو!يبالاروننماصر+!رقهويبدأ.خييرةبطريقةالمتيبسلحمهفييغزرها،بالابرة

وامتلأالا.لجوبفثمةيربقلم.اًلغردةفضاءفيصلدقيظواشتدنستلقيكنا.اًلرزىنتعالىمعاكنا00وكنمنيلأفهزا.عادتيهذ.

تخونهوقد0ءتقطعبصوتيئكلممينوكان..شفاةةثقيلةبمادة،ترىفكماالاناما..صمتهفيمناكليغرلىثم،السريرعلىمعا

والى،كلهاالعبارةعنيعولثم..للحظةلسانهفيتمثر.الكلمات..وحيداني

اًلحالك.جوفهفيالخدرمسنننقعمنلسانهيلفهااخرىفكرةاي:لحظاتويصمت

.صدرهعلىفينبطحاًلانيتحركولكنه.ظهرءعلىسشلفياوكان.ازعجكلنقببلبعد..كربممسيوياادجوك..تيرحلاس

نا،شتطيعفلاانفهيكمانفاخشى.الولادةعلىراسهويمتلعنمما..علىالمخدرتأثرمناخا!بداتلقد..فليلامعيابق

وجسد.،الملإيعيوةممهالىفاعيده،ذليلضعففريسةكان.يتنفس.وحدياًكون

سديدالنحولهشديدكان.اًلمفرغةالعظاممنكحزمةيديبينانها،اًلشوارعمنيتصاعد،اًلمطبقبالصمتاحسكنتولكنئي

بي:برمبا.اًندونهذيانهفياستمر.للفناءالاستسلاميتعاطونالليلواشباح.المدينةبقبوتننصقالصمودمناخرىل!بلة

معيانحدرتوبكنها.عايةبالريناتصبحانتريدكانتمالو-ةوالخ!ووالآليةالنلادةمنبكمرمجونهم

.بالم!لالمنتفخوناًهـمرالرجال،هؤلاءقذرةثرنجبةمديرخةاقبيةالى..المغضنالشمعمنفشرةوجههجلمه.بضراوةميتامينووجهكان

انهـم،الزبائنهؤلاءانمنالعقالاصحاب،المحترمونزبائنشاانهم:ذاتهبئرمنيحشرح..مماغائرتانجاحظتانوعينا.

احدهمبقيلقد.الانولىنزكمراًئحنهم..اًلبترولزفتمنمصنوعونسوف.رومافيامراةاجملانها.شيئاتدريلاانك-

فوازظلهوهو..نعم..(فواز)لملهاو...؟اسمهكانماذالاهناكبةالشرىالىنبحرسوف..مادوياتعالي..معانفر

عليهاعرضانهتصوركريممسيو..وسكناتهاحركاتهافيمادويتابعولكنهم،جداطيبونقومانهم..والحربوالكابةالموتيوفون

..ذلكرفضتالشقيةولكن..اولىكهدبةليرةالافعشرةمناكثرنحنمنا.جسدلديقدسمن.ستجدينهناك..النساءمنمحرومون

تعرفتقدكانتالحظسوءمن..الويسكيكأسبوجههقذفتبلابي،ابياو...الاسرارماتت..نش!همالنايعدلم،اشقيام

؟..ي!ريمن،ربما..تحبكانهاتظن!لاولكن.قبلمنعببكالىبهصعدوا،رجالثلاثةذلكمعحمله.ولراعرجلينبمونعاد

السحالىقصةبعدشيئايكنبانيستطعو!،عظيماكاتبايصبحلمابياهربمينويا،.نيقال.الصالةفيامامناودموء،بيتنا

..زو"هاهجرهاانبعد،الربونوباتالىعادتاختيولكن..هذه.نهايتهاآنتالبلادهذه،كلهااوربااهجر،بنييارومامن

اًلىرحلت،انا.0البيتفيمزمنينلمريضينممرضةاميواصبحتكان..هنالهجسد.نصفتارمماالحربمنابيعادلقد

نصفشهركلمنيياخلون0الدفعفياستمرفاننيذلكعع.الشريفيخاصىكرسيعلىقبعوعنمما،ديموقراطيااصبحثم،فالثستيا

في..حسنا.للمذ!رثمناقليلبعداجدلنربما..راتبياخاف.ارجود...كريممسيوياتتركنيلا.شيوعياصارالبيت

الذبم!القديمالعرضاقبل،اقبلانلابدالوقتذلكفبم،الوقتذلكانكم:أبيقال.العجيبالشرفىمناكتسبهجديدداءمئ!.الوحدت

اليوميةحصتيلقاءاًلمخدرترويحعلىساعمل..مدمنكلينتظر.الحروبمنعليكمخوففلا،مطامحبمونوانكم،اكابةتعرفونلأ
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تحت*صفرامسلينيث،-الاجوفاليومذلكمنالظهربمدفييضعوننيسو!عليسيقبضونعنسا،يهمماذا..منه

ينروقه،ويقنرطي.المدينةاحجارخلفبنالدمويمتص،البشرجلود..شفيتربماذلكوعندالمستشفى

زوابومن،الننوسمنألصماءوالبقعوالاسرارالصل،ممطوطةالواقعفيمجسفةنهايتهصموريرىانه.يتهدجبداالانصوته

يوم.اليومضوءتحتعاريةويرميها.*بنيةتجاويفومن،الشوارع..سعيدةامكانفتعيسة،الخيالاتتجسيم!ثلىفصرةللمخصر.امامه

،الثواطيءعلىيتحقزالبحرملح.الضعودوبداية،والذممراًلقتل.الادمانمراحلاخرهياًلشقية.وتلكالصورسجينالانمينواصبحوقد

المدينة.ستطهرقليبروعما،الاعمالىمنيتصاعدالموجودبيباكتشفتلقد.والمقعدالنافذةبينانوسكنتفقد،اناواما

العريقة،البيروتيةالشتيمة"السرفيس)سيارةسائقوفنففانني.اخرمعنىلهكان،المدةهذءطيلةمينوغرفةفيمكوثيان

بصورةيختبرفىثم.ملاصقةسيارةعنمبتعماخاطفةبسرعةيعرجوهووفقدانوالعيثألوهمملؤهساحقاانتظاراانتظرهامختصرةبكلمة

وقال:اخرىسياراتعدهملتويةالرابعالدورفيتقعانوهما،مادوئفرفةمجاورةمينوكانت.اًلثقة

كلهم.يشوفوبكره،البلدفيهمحنحرفى...اداخوات-كريباالليلةانقضتقدوها..(الزيتونة)فيعاديفندقيمن

.جدانظيفةوجوههناككانت.المقعدفيزملائيالىونظرت.صلىاليلصبموتحطمانالصغيرتانالقدماننلكتفرقعاندون

وكانت.السيارةجوفييفبقالمازوتهواءوكان،لاتسمعوكانت:مرةلاوليرانيكانهبييحملق،بجذلحهينوينتصبوذفية

وجوممنتتصاعداًلثوإرعفيوالوحشة.منلقةالتجا!يةالمخازنجميعمنهحصتهاالليلةتنالاًنبدلا،صديقيياستراها،ستراها-

بمونبيروتوكانت.المغلقةالنوافذوجمودالابنيةواصفرار،الاحجارفيالشمسفوءتتلقىانتستطيعلن،فراشهاالىتاويانقبل

ألبشريةكنلهاحوت!لا.الاشجارزينةشوارعهاتعرفلم..خضرةصىيفقدناانه.النهاريؤذينا،الليلخفافيشنحن.المراء

م!مسة..اليومذلمكمنالظهربمدبروتوكانت.حدائقمنبقععلى.بةكريممسيويامسكينانت.واضوائهصخنهفي.اً!تجاه

.الازلمنذبهيلتصقحجرمنبالرينةحجركلبداوقد،تنفسبدونعلىالشائعالتعي!انها،اعصابيفياثرهاالكلمةتحدثولم

وحدهتمزقصماءبركانيةتفجراتكانت،التكديسهذاقلبومناًلذيالانسانحالةهي.جداًعاديةحالةننصويرالاوربيينلسان

.المكبوتالدويالىامسغيوحم!يوكنت.والانسانوالترابالصخر..خالصةدنيويةهمومتصيدتهوقدغدبدونيببش

ينتميغالمياوجهاالافيهاارىفلا،حولياًلنظيفةالوجوهالىوان!ظر:رتيبةبصورةمينووردد

الدفينة.التفجراتهذهفيهتتمزلىالمنيامانعدامامكانكلاًلى.العباحقبلسنعود،الصباحقبلفنادقناالىدائماسنعود-

الصلد.الصمتهظعنهايحبلكبرىحوادثاناتناحسست:المختنقصوتيوسمعت

.جسديهدوءعليوتقطع.الاحداثتداهمنيمسوفخاصةاناواخم!ارعهرررفاياتألاببسا!4.ا!راًلصباج.القثرالصباح-

ومطوقا،محاصراقليليعدنفسيسالقىوانني.ثانيةمرةمداهمانني.امقةالحتشالنوافذوخلف،الارصفةعلىالعراءفيمكشوفة

اًختياراً.منيالعالبميطلبسوف،اخرىومرةفبابفياًو!-المدفون،الفمحولالمننقيح،المصفرمينووجه

انمس!تحسبكانت.الجامعةحديقةفي"حنان"معيوسارت.الارضءلى.و!،ا!روانهالوحههذاًاحب.والعجزالوهن

لنطلديفةبتلوبرتتشرهذلصنولحمالوخ!ش!سل!صحبمهاتنمحارمن"جدلنغيراعالحشمماجماطرلىض

فتتح!4،فدمهاتنزلمقانذاتهالوقتفير،فهلكنفاليحرنتالغافتحاتساًلىا

ام.

،ولكنهاقصير"جدرلنوراء"مخبوء،متطرفةبعصلخضرعنعطفاتميلىكعيفها:قرببا

لاتريدينأانت-

؟ماذاس

فوقوترف.كبيرتانسمربهلحضعلهكالق!لمممرت!بملكلح!وعساننصم!داوون.ثحع!ا!أور!اءساامثهعوا،مالوصرمال داًلعر!الوجهلدلكرة"م-

لامعأسودكذلكسعر،منوثمه-

،ظرتماساةبدوناًلنضرالوجهذلكتميزاتيالغرةتحتومن.كميفا

فقلت:،حقاإمستغردةانيا-

.ابعلم

..كاتية.لصبحيانتريدينلاا 4آه

:امررتولكننيوثالةشالةلطلاقةوضحكت..ا
......3..1!لالكهللاك

نكتببمنتحاوليناث..المجلاتميجميلهاسياءلكقرات-ا

..ال!لمةمعئىبكلانثويةقصيدها

أجابت:واحدةودفعةا

اى!.لاودكنني.احيانابعضهاأكتبقد0القصائداحب-لااومثكلافا!ديثالعرليالشعرعندراساتسلسلةا

.4." الاحتماعةالدراسات،الدراساتعليهاأضمل.لشيءتنفعلاأنها

واقعنا.منضائقتكفاقي01

.الصراساتهذءمثلبعدمحعبيلمولكنك-ا

قراءاتاًلىبحاجةفأنا،قدرىمنبعدواثقةلست.صحيحسا

أ

صمحفناخوفيلائم!ةيبول!ربخاتقرلمبإررملهلعضهاجربتلفدكتإقمتبعفىم!هلبهعرلمحليةالاطبولرء

..فشلتولكننيالمممنينعرينألىاًنغذاىوحاولت.اًلعاملاتأ

.7-الصمفحةعلى-التتمة------------------الم-
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مثلفياتفقكمايومالبنانشعبيتفقلم،كريماستاذياومنس.

بجرعيثمقثبحمينشبدفيل!يرمالإقجمعلإلحعا3نةفعسامحترلعهدبلمرم!دقةهصابةلطلإ.هعترلىثائر

الجمهورية،شققتمهنهانتصركملقد.اًليوملبنانمعركةيقودالليهو-16الصف!ةعغىالمئيشيرتتئمة-

بالمسؤولية.شعورااقلهناالشباباناتحسب.العربآمالاعظم

طريقيحدرولكي.لبنابئاًلتظرهاللكطالظرهـالمناسبهوفثه،بثعكس

وتشرخيدمشقفيتقبعاًنتستطيعانداتصورلست..نهائيامستقبله.ضخمةمث!ردعاتولديك..حنانياجداجريئةانتس

مئةبمدعلىجديعةوحدويةمعركةكنشببينما،*ستقرارخلفي:كينيهافيالسوادكاملهقفتحت،وج!هاكاملواهحشي

مثلك.كانلمنبالنسبةمستحيلهذا.منكمتركيلوليسبهقمتماوكل.بمدشيئااشللمانا.منيكس!ضس

-7االفتاةهذء!روفيفيخلقتهاالتيالحرارةرغم،نفسيورايت.نامةاكوناناري!.بةالمستقبلفيانجزهاناريدلمااعطدسوى

منى:ارالةلوناعترلى،اًلرائعة!نافعةموفيانثريدينس

..هصاابقىاناحبكمتعلمنلو.،ياحنانالثورانسئمت-.ارجو،س

وهي:لونوقالتهابدايةمنذكبعهافانا.سبعهاانوافدرى.هـلقهاولابمت

02هعلىلونمثردالبواتسمرقنتانمند،الفتا؟هذءلتوجيهاستسلمانقردتلقد0البمله

كيفأدريلاسمامماننيثعرت.كلكب!لمتهاحنانوصشتنيالحديقةمسادحالىكلدهبطلم،ال!معةاقسمهـسنياـنملي

مني:اد!هملىيتعلمونهممااحر،(الحياة"عنالطلابفيهايتملم"لتيألغنام

الان!انوجدانفيكبمياهورثمة.ياحنانتصركينلااتكس:*ولىحماستهاباهثالهاوللت.*ربعةالجد!انبن!المرسمقا!

ضا.ءلميننيانك.لهاكنهفهميستظيعانمونالحملعنوكعرقله؟مساعدككمليك!م!تلورايكما،حنان6سمة-

كل0انتكؤثريناللبمالتصطىطويلةسدةخصانسانفيثاثروقلما.:المععدالجرىءبتحديها6مباشروقاصتني

---.مبرربمونوعنيغةظالمةانك؟!رييفي-

حريدوانها.بحم!كعالمانهاامسكنت.اليهاانظرأ!ولممنتتصلينوسيلة!لىاًدلكاناريدكنت.هصاكسرهيلا-

او!عها:واناوقلت،ذاروالمهاهلى*خريطلعان..ار!انوالمممنهالمدمنينببعضكليقها

منبياثصليالمدمنبنمشكلةمنبحثكتبشيانتقررينعنمماسيغمرالنيالمفاجيء!هذاما.وجههااساريروأ.لط!ت

.العاموالىبةمقرييعر!اًئه،سميرطريقاليههفىنوى.رماليمنمئقرضةشعرل!ةهوواس!تولت.نظركها

دربمعانعطفتمنسا.م!انهافيجامدةظلت.شيئاتقلولم.الخضرةمناطارفي..والزحوالصروالحيويةمناللوحةهذهومي

الساهمة.بنظراتكابمنيملايرالمما.لت..نحومالالتفتالحديقةمنبطحيئولتاةقىملىبصريووقع.الحديقةهذهسحركتشفت

ومضيت.قليلارأسهافحنتبيدىلهالوحتبوفسعيمماالىذقنهاتسندوالفتاة،يقرأالق!ى،العشببساطعلى

مه:حنانولباركلت00هادىحالم

شوارءفيالعاهبةالتطامراىيلياًلليياليومذلكمنالظهربعد.شئتمتىمعكانالعبمستعمهانني.دلكسيكونمتى-

قوىبين*صطدامهفيهتقعيومكلمنالظهربعد.المترفةاًلمدينة..لليلادراستيا!عولسولى

بعد.المصابةافرادمنيساع!عمومن،*منرجالوبينالثائرالشعببيصرهامرحت.قليلاشعرهاخصلةر!ت.بعينهاكلقت

بالجصرانهالقةثبقىالأصداءومن.الصخبمنالمدينةترتاحقدالظهر.امتقدماهلىي!يهنهيين.لندالكلملى-:البمرجهة

النفوسفييتقيحالوجوموهلىا.بالمازوتاثعمبعبالهواء،بالوجوه:اجابت.لق!عوررمن!جيهفيابحثوائا،للكقت

فجاةالمدينة!متلقد.الئعورةالتا"يهةالعيونبينزخمهوينشر،متشائمد!ماانت.كريماشاذيام!تشائمومند20ء،لماذا-

ثرجةالىمباحلثيءكلانوهو.الخديةحقيقتهاوظهرت.*مانيهذااجرحكاناحاولاننيثظنانلونذلكلكاًقولانلىاسمح

مباحاوالمحنوالتجسسوالر!والزناالقماركان.الانساليةالنفسقلالممليةكحتاجلن.لليلةايمبضعةخيكلاسديطيرسو!..القول

بةاخرمباحبقتلفىاد،سريا.كيلالمةهامةعاكلاىلبضع*

الضجرينوجهوفيابوابهاالسمينماودورالمقاهيحمراغعتلقد-.نتثجهااًمديعلملا*مدبعيدلورةاًلىالعمليةدحتاجاوس

والمتشردين.النرباءو:قمهةجلا8وبصو:

.ولم.دادهم-عقريحوموااناضطرواالذيناولئكاحداناوكنت(نكنتصودلاومننا،هنانحتزمكانناكعلم؟نتكريمامشاذس

مئاحتمي!حطيك!.متسترامتلصصا*الضوجلسعحيعاعد.بينناالعزكممثبطدورستعب

سفرجوازاوهويةلايحملفريبكلامريريبهم*منفىجلا،اللرفين:محتداوللت

سو.المدينةهلهفيلىمكاننمةاننيبقلم.الثلالرونيفعلوكذلكللعزلاح،مثبطواننيمتشثمبألنيوصفتنيلقطدقيقتيقخكلس

واخر.حنبينالشوارع؟لى!رجعاًلحيةكانتذلك..خر3شيءلديكهل

عليهبحضاءامللمةيكنولم.موالةموناًلجوءياستبدواليومالطفولي*ركبهبذلكالجميلمحياهاوحعسى.و!هاواحمر

قريبا.:بالعطفاخعببل!دةللت.المفاجيء

احياءوببننزلىبينانتقلاًن*ميرة*يامفياعتدت!لقدوحان،،لتقدبيروتفياقامتىاتاممتد،حلاكلم!ىس

بيوىفي،الضاءضماتناولوهنلا.ويسربسهولة(،كبسطة"..ثعشقأدهودكيوقت

.و!ادوسميركنعانمنهموخاصة*صدقاءاكولماذاس

واصبح.ثريبا3محاعر!ديمةواًلمدينة*مسمنذالهفير:واستمرس

.،،البسطة"الىفيهاسكنالليالشارعمنلأشقالالمستحيلمن*ولىا!ركة2دهاأنذكر.الظرولىهلهفيستترممناهلاهشس

الدكحينحراغقتوقد.الحمراءه!.تخوميقومالشارعذلككان..هناطههب!يضضهاالتي

.والقرواىواللحمالخبزلقطعو.المفاجئةالثوارغاراتمنخوفا.وهنههثاتظاهراىلبصع*ححتاجالممبب!مدءانعولىاًلمس

فيللبالوكعةكرئيسية*سوررمنيشترياناحدبامكانبعدلماذ:ميئلا؟وحه
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منينسعبوث؟لواجبعفىلمة.التدرلجيانطفاصاتتابعوالمصابيح.باستمرارهنارالمعارلرتحتعمحيث،البرجحول،المدينة

يئيب.الصالهملىكنفتحقاممنةظلمةوراـصاهنالهـابواًب.الحلقةاناو.بلادهمالىوالعودة،الفشالرعنبالنزوعيلاجانبواخلى

الىالالحانتتحول.الجازفيالمنيفةالحركةوتخفت.هؤلاءوراً!ماكانتالغناءمسألةولكن0"الحمراء"فنادوفييتجمعكانبعصهم

معذبةبحركةيتمايلون.التصاق!ميشتدالراقصون.جنائزيةاًمتداًداًتعنلضلاهذا.المعزولةالحديثةللاحياءبالئسبةالاولىالمشكلةهي

اضب!ت،الجمعبينكلختفيحتى،مرةأ!هااكادلا،حنان..بطينةخليطواحمرهم.اًلاجاءهذهسكانيسودكانالذيبالخوفالشعور

مرمب.طوكلتلوانها.لاتطاديلأنالالحاناحيائهمعناللبنانيينمنجتورهمقطعتمنوبعضوالغرباء*جانبمن

الكرسيالىظهرهاثسئددايتها.جهتهامناليىالبمنرحفت.الاصليةمدئهماًو

تقعانعيناها.الموتببطءتلهث.شاحبجدوجهها.اماميالعالي.اقاهواحدهم.اشخاصنلائالانزليفيبقيقديكنولم

تريانني:ولاعليدأبولقد.الىدنيوطالب،حلبمنعجوز،ارمنيةسيدةوالاخران

رائعه.انها..الانن!سيتكربما.عديقتداين..كريم-أغلادعلىيحرصوكان.الخولىوابداءالتفجععلىالنزلماحب

عليك.يقدراحدفلا..انتاما،بسرعةالؤبقفيعضوةتصبحسوف.وكاننهاراليلااًلئوافذباغلاويطالبناكما.حديثاركبهبمزلابمالباب

،النضرةالبضةذراعهارفمت.دخينتهامنكثفانفساوسحبتمطالبتناهو،معنايحاولهماممانابشعولكن.قديمةبغدارةتمنطققد

مني:وجههاقربت.كتفيعلىوضفنهاالامورواشقهااًصعبهيوتلك.الاجرةدفعمنبدلا،اغذيةبصبلنا

؟تنتهونتى،اببسلاجداتصبةانت-.الايامهذهفي

مرثر:بضعفتقهقهبالبقاءعلييلحونحيهمزرتكلماالاصدقاءمنالشبابىن

تشعروانك،لانتعففانكاعلمانا..كدلكاليسواضالس!تساسشعداًدعلىفلت.د!وتهمقبولمناتهربكنتولكئيمنحمتهـمفي

انهبس!ولةنحباءاننستطيعلاشيءهناك..هكذانحنلماذامسنا.بمدثيئا(لتزملان

.هداالىيضطرنااًلمطلق9وجوصافيالمدينةوتنطفيء،الحوادثتتأزماًنقبلولكئ

؟الليلة؟هذ.نفسكزرقتمرةكم-،وبينكعادتياًلاربعالمدكةجهاتببينحافلااسبوعاقضيت،؟لكقبل

هكذاعنانفسعكتخربملا.كافيةتراهاالا،و؟حدةمرةاوه-اكنلماو.الجدبدةهشكلنيفيمثهملابدكان،الناسمنأنماط

؟لتعيسة،الجمامحةهذهمنأنك،الجنونوهذاالعرلىمنانك.بميدا.بلفتالذيالشوطاحدداناًستطيعلست.النظراميداًناحاول

مثرنا،قعائع.مضائعانت.الزرقاتتتعاطىلا،لانرقصكثتوانالتفكيرلايستطيعونممنانني.وارهاقوتوترلهاثالىبحاجةزلتفما

كذلك؟ايى..الضباعهذافيحتىرأسكلاتفقدولكنك.تماماالبشربينانها.نفسهاهيمازالتومعرنمي.المعركةقلبفيوهم*

،.ونثموةغض!الىلىنح،هائجةفتاةاللحظةللكفياليناواندفعتيحعاجهمالذينالحقيقيونالآلههانهم.وجداناتهمولدق،عيونهمولحت

تعدكافتاقينلك."حبببابو"ابنةمارغوهيكانتفقدعرفتها.مثليفنطهروثني

الوايد،بحم!.!الببظهمومعقيبعلم!ا،جريئاخاصامخططالئفسها

الفاشل.الطيبذ!دثحتمي،بلراكليتتمسك.لوحم!ااًلوقو!علىقاذدةحنانعنلم

وجهي:تتبيناًندونصرختالخوهـبخنلطمنشيكائ.مرتعدةباردةكفيطييدهاوأحس.ي

قأاما،احدعلفاشلصصاننريدلا،هناالتلماذا.مهعباكانت،تنفسهامجرىويسد،حنجرتهاعليهايملأالتقززمئبقيء

..بعيداكمضبماناوترقصظلتولقد.الاسودالبشريالاضطرابذلكوسط،مهزومةمنكوره

منبها:لهاقول2نفسيودأ.بتمنزاويةااصى!ىمعهامنكمشاانجبرانفسيالفيتحتىتشدني

.لحظاتبمد!يليكبضمىس!وف..مارغو-.1الفنيةالكبيرةالصالة

بلس!عة:اميببهمنوتماسكتالحفةاسم"الحديثاليبروتيالجبللدىعليهيطلقمماذلككان

اح!دبدكلوفياقاحبلا،اسميلكقلامن،!رفئيكيك!وكئت.مثيلا!لهاالىد!وتيعلىدائما"اليس)اصرتوقد."الكاملة

مارفريت!..سمعتهل،مادغريتانا،بمارغوالف!نيات(كمراًنطراحالىمنهاواحدةانتهت،ثلاثااومرتبنكموتهالبيت

ناضجة:امراةجببةتصئعتثم..قليلابوجهيوحم!توالكابة،الارهاقالمخعرمنصفراءثحيبوبةفيوالشباب

ألذبرالصاهتالرجلذلدانت.الرجالايهاأقبصمما،اوء-الحانمنحلقاتمعوالعورانوالقفزبالمنفيتبارونالجميعكان

قأ.ميشيللليلبعدسترى،سترى..واندريهميشيلمعزارناولقد.الصالةجوفيصداهايئتشرانقبلعروقهمفيتنفجر،الجاز

اجلمنينتظرونه،الكمهـمناهنالد..جولتهمنالينايصلانلهبصورةحركاتهفتنطلق.صوابهبعضهميغقدانالرقعىعنفمنيبلغ

.اًلزرقاتمساحةاقربعلىاخيراوصديقتههوويرتمي.العينينمغمضوهوآلية

كابعتمارغوومن.السرهذاافشاءمنتمنعهاانأليسحاولتفيبوبةفيالاخرجانبالىو؟حد!مايستلقيانهناك،يلارضمن

متحدية:.محنونة

*ن،الساعةكم.الليلمنتصفبعدسنحتاجهاننايعلممشميل-لتبقىممكنوقت!اطولبوعيهاتحتفظانحلالتفقداببسواما

هلا.ليس.0كذلكالشى،*نالساعةم3(ليسيانيكولينسوفالحلبةالىبها*طياحةمنشاباتمنعانتستطعلمولكنها.مناقريبة

!سل.المحممهذاضم،*سرارجيع!سعجمبماهنانحئ..سراجلبها،اخرشل!مقاوامةذلكبعدحنانكسمتطعلمكما،فنواليةمرات

زبحنوجدربمالأله،ميةهذءيئسعاسو&ميشيلأن!عتقدينيحدماذاتدرلرولم.الراقصينائواجبينبهايدرروراح،يدمامن

فينعباننا.بروتفي*ولافىيقنحن.اخرفىيقحفلةفياكثرالصاخبةالعركةمنثوامةفيثنداحنفسهاوجتعنساالا،لها

ممريم.اًببمىياكنلكطيى.كيرانلطع\.شا.الزدقنعشراتعررقنابينما،خصرهامنيبتصرهااخذ.برفيقهاالانتتمسكانها.الوحشبة

انها،تعلمانت.الليلةهذهجميعاعناتدفعسوفانها.اليساسالالناعمةالضلةتلكوتهدلت.ثنفيهاوراءضعرهايجمعكانعقداًنفرط

بيئنا.واحد"اغنىنصفلتغمرىمتن!،الروحيةرشاقتهاكركها!دتلقد،المجبىعلى

حاولت.فاجعالممنبشكوكمنالارضملىيتلوىجسداورايتارتكاز!طةاجلمنتنافملانها.السوداءالنحيلةبافاعيهاالوجه

لوقفني:ببروداليىقالت.نحوءاثحركاًنالتيت!،رفيقهافراـعسوىتلقىفلا،المضطرببجسعع!ااـليهاكستند

.!كنا..سعجتهيم!ن!*لا،فيههيءلا..م!سلالدياع،يستمر."اًخرىفنفجرةحركةفيبهاظيحخنىلحظةحتقبلها

مثو،برجلافيراًضلقلقد..نصظ-!زحفكلعثل!وكل.منث!تنتحرالتيالاجسادوروائحالوسخبالددىيثحنالعالةجو
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ا!شباء.هؤ!ءسادتقدتقريباالمتمةكافت.حنانعنوبحثتبنوح،اديمهايشفتيهديتحسسيقبلهاوكانص!ر.الىسدهايممطع

معالمهم*خرىا!شاءطمستكما.تماماالظدجيةمعالمهم!مستنحوفىحف..ماغلطالىتنبهوكانه،ثوقفثم.ارممنىالولهعق

الداخلية..الفريب7التحسسىو،لتقبيلذلكوتابع،وض!هاالميسسد

بيناجولرحت.احدلذلكيهتملم.إلعلقةمنانسحبت:باستصفكنفهامارغوهزكه

.وهناكمناالارضعلىمنطرحةجمبرةاؤواجالىوادى0الراقصينبقايااقل2ام.جديدةزرقةلهتقبعياًنالشييا-ررجووانه-

ذاـتهـلاخرى.ألغرففيألاسرةعلى،انبعض،الدواـوينعلىوأـلبعض.نتنبخيلمنياله.0هذااينميئسيل.ميشيلتأخرلقد،لك

والحشرجاتالتاوهاتكانت0الصالةعلىالمنفتحة،المظلمةالاجوا!:اليسواسكنتها

كلبينالدافئةالعنيرأالزواياتلدمنتتلوىالزاحفةدالهمسات..*رصفةفوربطوئنا.!لىهذامثللزجفنالولاء،اصمتيس

زاستلقىا،العنيفةحركاتهاخيراصرعتهقداكرممكان.ص!ربن:باسفنحو.مارفوونظرى

طويلةاشباعمجردالىيتحولونالشبابكان.والخعرالتعباسيرسرمانولكنه.عمر.منعثرةالسادسةيتملم،طفلمبمدانهس

الهاجسة.الزواياوفيالغرفاسرةدفوو،الصالةاشياءبينممدولة.الفريقفيرئيسياعض!واواًصنحشيءكلاتقنما

قدحنانهيكانت.ماركنمنيتمعاعدبطيئانشيجاسمعت:عبربنفاداليسوقالت

وجاكغمرورهمت.البارالىمسنمظهرها*رض!لىهلستالسابعة،مارفويا*تمبر!ما.كللكانتاـصبعتكماس

بكفيا:أبسرمةجداحكيمةاعبحتلقد0.!ر..مثر6

ها؟كعبوكس:ذليلب!ص!هوفطت،راس!و"ت

شقالنا.مدلىالانادر!انني..!سالدنياحياألعلمت.ا!واتقبلىكبرت،سنييعرلىحبيبطبو

نشوتمهمغسولةالىوجهار!ت.الدمعمننجوطبعفيومسحت.عثرةالخامسةقبل

.الاخيرةبالدموععرقهمطهر:اليسوسمالتها

لقد،يعريماواء.كلناذلكنفعللماذابل،ذلكي!لونلماذا-؟هطحبيبابوهوومن-

..منهموا!ةاننيانااًكثفتاقللموكذلد،شببثاتنبسولم.اليسونجهفيميناهاجمم!

:الباردالبلاطارقيعلىكفافيحفت.فاجعبياسيد!اوأدختيحبلانه،حانةالىبيتنصفحولكانوانه..ابوهاانهانا

،شيءكلوا!لواشربواش!قواقفزاًرقصان.بمكننيىن-يجعلكان،ا!صعقاءسرورمنيزبدلكيوانه.الاصدقاءمع*لبساط

سواءكلنا.ابداعنهملااختلفاننياكشفتانا.لشاونهماكلوانه.ابوهاانهاقللم.*صدقاء..هؤلاءخدمة!لىيقمنبناته

اخر.طريقاهناكاًنا!رلىاننيرولاانيعرفمرةكانواله.صخباالحييم!ولكنه،حزيتارجلاكان

بيننا:اليسر،سوندخليرشصن!نواالجميعولكن.ممدنينولي!سوااعداءهمالفرتسيين

هل.مئهاخبريني.مدموازيليابربكالطربقهذاهووما-ونعفيبتنصفماحباخببراًجيبابواصبحولذلك.بالعكس

هذهبمثلكلليناثفخرينلاذهقوني.بعدنعرفه!نحنامراتعرفين،حانة

سرد،الجميعدونمنوحد!انتسررو،كذلكالشبى،سر.الثيء

وحعه.شقنل!!لسه.ه+..ء.م.........................".ء..ء+...*+.+ء+..?+".هء.ء+00

-"...::::::!:ة؟؟.....:.:...........:....ه..بة::.::::::::::؟:::ة؟؟:":::؟:::"!:!بم:ة:

عليهاينصبالمنفهذالكلمستمدةعنلم.ثانيةحنانوبهتت:؟..ا:!:!:!ات!:اة!::ةةةة؟!؟ه:؟:::؟.:ت::؟؟-:!:؟ة؟:!؟ة؟؟:!ا:ة!ةةا!

..الضاهند4فث!لنااقئآ!لىقولىنو.ولأ!!
واحده.ليلهفير.احمهدفعة!؟با:؟:.

لوماذا،الهييااواء،لا)!رانا،ارجو!منيكسؤي!-....ء.

!؟دهلمولردج!:ةةاةة

:*نحتىاخومةكلمتهااليسوهلقت!.::؟:هـ؟:"ئم؟؟!

مااطلعنلاذلدلكنمضابعلهدفلتلعرلىنحيحنلاحعلنا!فلهأسةماساتناعلىأ::"-..::::لح:"تت:!::.::::4:::::::::

.........م":.:.".::::ب؟:::-نج"...:"؟ة:،،:::؟ة::

خاعى.بانقاذتتشمثينانك0اًلنتيجة!..:ة:::ت:ةة:ة":ة::ة:ة::..::ةةة!:ثةةتا!
البسكلامالىواستمعتهنيهةهنذوصلتقدمارغووكانتءصصم.صس

الجد.بدبالموفوعليسانهسربعبحسىاًلموضوعالركتوكأنها.*خيرالقارىيديبينلصعا!بياللغضقيلأو&مغ

منكة:بعصبيةقات..جببعاوجودهمهوكاندقدوالمجىلاتالمغا!إتلاروعالرلمحقسالمصاالعؤي
ذلك،لهاق!من0.انقاذعننبحثلانحن..(ليسيالكيها-

اناشكولاتديانها.سي!ا.هوالافد.مستعبمةزالتمافت!انهالفوذوا!افشالعبمديافثالعالميى

ماز"لت.ابدامنامحونلنمي.الهـنبلهذايا..املاثمةلديهاتخفيالامحووسسزه!وإخبماجدسدمجبم

-.كلهالعالمكاذيبورا!اتشحئ

صاخبة:بطريقةقبالتهاوجذستاصبمعثطصىرصض!

هئا،!نريد!لنحن،انتكنتمهماممعواذيليا9نعلمينس

بابي.تذكريننيانك..ابدامعنانريمك!ا!ءاإزرلا!نا3+فىاضلراووا
انها.لحجمهاحدودلامفاجأةثقلتحتمسوقةمازالتوحنان

.اليمينفرتابو*لملس!رمم!لقيكلينذمنمذفبمف!اهظممنامافعبةسضع!قوجم!!الجودمم!حور.34-العاوالمثخم!

م!حلعهفىققالليثلربل!ةكجافةشيرقطتكنتامننيافهبة!دالصماششاالتيعنلبنايخالزسناام-مالعددالواصد

هذءعديكمظظبمبرتغفركدا.انارجو.ص!يقتيياحسنا-هـوهـلرالمإهلمروا!ىامشموراص

غرييةاصبح*كدتاننيتحسو،ان.حقااتمنىومنني.الليلة./صىء".
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الاعتراهـ.منيهربانفيالخاصةطريقتهلهوكلتانعمسعدهلكن.طريقكلنهايةفيجميعايئتظرنامامذالعل.ه!ذاعنكم

ه؟شيءبأيالاعترا!-هل..كريماستاذ..الابدالىعنيبعيدة،بعيدةتبقىسوورالنهابة

الببلة.هذءانسبم...شيءلا،اوهسالقاكمانفبوديهذاًومع0.اليكمأساتقداكونالااًرجو..نمضي

الحد.هذاالىتافهةاتحسبني،-كيف.بهساحدثكممالدي-،ثانيةعرة

نواجهانعلينا..عدمهااوبالتفاهةتتعلقلةالمصليست،كلا-:بجمودأليسوقالت

نواجه؟ماذاايضاستساليننيحقا.المسالةهي..هذء.كريموعظكفانا،اخربنوعاظانقبللن-

بو"تهاشعرنامفماتحديدهايمكنلااشباءهنالة.إسالك.لنلا-:تابمتثمقليلاوقهقهت

ص!ورنا.فو!.الدرجةهذهالىعديقتيياتمساءاننامنواثقةانتلماذا!لكن---

ببة:2بضورةوقلتنضيعهالنواحدةجباةلنا.المرحاساليببكلنمرح،نمرحاننا

النظر.نعيداًنعلينا-..لناتركلانلاتحسديناانبكالاحرى.باساذيب

شيثاا!للماناشيء.بايالنظرنعيد:ثانجةسالسالك،عفوا-:هنانقالتبالمسيرن!مكئاوبينما

بمد..الرلاءاوالحسدهوقحمنامنحقاادريلست!

ناوعلينا.بناشيءكل)هم!لوالقد.لذلكفرورةلااوء-اخراًنوشابانميثيلهنالهكان،اًلخارجيالبابالىوصلناوحينم

الحافة،علىاننانمرلرانملينا.اًلحاسمةاًللحظةفيذلكنكتشفاًلكئيبالصمتلقلمسرد!منمئذ.متوسطةهلبةيحملاحممما،ورا،ء

دائما.بالمرعادلنااًلهاويةوان:لسا.ىوفاجانينفسيفي

انتريدانها.الاخيرةللمرةعليهاانقلاتعيدانصممتولكنهاسولىكم.الطكلفييفتقمونكانهم..ميشيليااًنتاهذاً-

تدرك،الرعبتحسبدأتالتينفسهاالاهناكليس؟..لمن..تؤكده.لمرحهمثمناالليلةهذهتقبض

الخطر:حتىالدرجنهيبطهرولنافلقد.جوابهانتظرلم،وجههادورم

واحد.مصيرلنالطن*خرالطربقلولا-.الفجرقبيلشارعاستقبلنا

..خيرعلىتصبحين..-قا-الهدوءطالبيوتناالىتئقالنااًلتياًلاجرةسيارةفي،الطريقفي

.؟سأرالدمتى-:شئاقالتبيتهاالىنصلانقبلاًلشارعراسوفي.يبئنا

...ساالريبوركاجمنتنتهينعنمما-يمرحونانهميصدقون،!لايمرحونانهمكريماستاذتعتقدهل-

.؟اكتبهلن-4.الهاويةهذهما..

يوحديثاتجبةالمشارعاصعدكنتاذ..البعيدورائيمن-ه!اقالتالحافةعلىنمشياًنمضطرونانئا،نجبماللسقوطمعرضكلنا-

الفجر.قبيلشارع،مترجلا-.الابداًلىهنالرنبقىانانتصاراليس..داظ

اليستعالمسملناكلنا.كريميااستاذابصماانتاتؤنبني-

صعد؟بمطاعدمثق.كذلك

ءمرمدبامصضو

.05ةلمحياصصاص!قىطناا

الشهبرةالوجوديةالكانبةبقلم

رمصمموصممامررمصمرسيعمعبرم

اثريسمطرجيعايي!بةترجمدة

الذيالرجلمعقصتهادوبوفوارسيمونامب!رةالوجوديةالكاتبةلناترويالرائعامتابهذافي

المغاهرةتلكتقصذلك.خلالمنوهي.سارترجانبول،زوجهايكونانغيرمن،حياتهاشريككان

.الحياةيواجهانيزالانوماكاناوكيف،الىجانبهكاتبةاصبحتكيف:أنتصارهاالىادتالتي

فوقكلألنينربطتقلمافدةعاطفةقصةلانهافواردوبوسيمونفناتسردهاالتيهده،عجيبةقصةانها

فيلهليسوفكريروحبىتفاهميوثقهانواعيالذيالحبرباط:الرباطهدابمثلالارضهذه

فان"اولغاو""كميل"مثلن5،اخرىكائنات،يحبهنماساردرن1منفبالرعم.مثيلوصميميتهعمقه

اوثقاليهلشدهاماوانخارجيةعلاقةايةفيهتؤلرانكلناًعمقدوبوفواًوسيعونألىلشد.ما

لقاؤهلخلقهاالتىالسمعلدة،ومنرائعةصفحاتفيذلكعنوتعبر،تغارانهاصحيح..الغيرةتوهنهانمن

اذهامنالثقةكلواثقةوهي.الحياةقيدعلىمادامتحياتهاعلىترفرفستظلالاولىالل!ظةمنذبساوكر

..بالحيلةنابضة،مرهفة،عميقة،رائعهقصة(،..قبلهامكاذاالاسارترمنمصيبةاًيةيأتيهالنلأ

لادابداـرمنش!وركيعادلهامااولبنانيةل!ات؟الثمن
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و!صص!ا!ابوما،ع!-1

ب!طيا-!فثوب

وضحاهيا.دليلهفي-الجاهليهالنسخصيهغ!-عريية...سبابينتكونوااًن!مأكرهاني"

والتمثرسر.دط،اوالا"دبمنلتيرميلجدهديهالبحتدمددثذاتواصلح،ودماءهمدملانااحقناللهم:قولواًولكن

العصييهمناستمدتالتيسلرميهاووالعصبيه،الأسلامييعرفحتىضلالتهممنواهل!م،وبي!نهمليهـننا

..الجاهديهم!نوالعدوانالبغيعنويرعوي،جهلهمنألمض

به"لهع
أدفروسيذ.ادأبنفسهعليبهالخذالتيالاداب:0هدهمن(دلبم!

..ق!حسبوالعتالىالبطولهمنضستعتمدلااداب.هىو

غرليزه،الجاهديالعربيبهدياحددنادابللمروسيهوالما

لا!حبهاانالادابهدهومجمل.لظامالثوناندوناجتمعماالمثاليةالاذابمنرجلفياجتمعقلمل

علىبسيفهيهشىولأ.بعوتهيتبجح!لأ،بعروسيتهيباميوهـن،عصرهمثاليةمناستوحتقدعثاليتهلان،)1(لعلي

منهزما.يتنعولأ،.مستسلطيفاللو!،صعي!اواعزلالحينبينالأنسانيةلهتتفرغمما،عصرهفوقمامثللية

الاسلامية،الاداب3فيهزادتملالادابهدهالىاض!.والحين

يضعسيفهانلعديلما!ن.الاهديهالحروبليوبخاصه،بصاحبهلتسموفرديةخلائقالمثاليةفذءفي

فىيلاعظايلب!ىمحعللفحدةس!فهخشمهع!دلكودلثالعد(يشهربحللهحون.نبيلحوعلى.الناسبمعاهلةتتصلاجتماعيةوخلائق

-.--".م.نفسهالىبالنسبةوهي.نانسليستوعبهاانوقل

اقاصيصفيهمارويتوالمعنويةالجسديةعليوبطولة.تهذيبلداةمنهاارادصاحبهالان،قاسيةخلائقكانت

وعزمشديد،وفدب،قويجسدذاكاندلهولأبد.كثيرةلاتحاني،منصفةعادلىالمجتمعالىبالنسبةوهي،للنفس

.الحربقروموجههمنوتفر،الابطاللقاءهتخننى..نالذ.تعاديولا

زحففيدخلوما،إرجعهالاصفغلىحملماانهيقال.وا!مستوىهلىتزكوانهاالمثاليةهذهسموومن

مكنواالذفىاولئكمنولحد،.بعدذلك،وهو.فرقهالا!نتمييزولا،غيرهوبيننفسهبينصاحبهاعندفرقلا

وايمانهم.بقونهملذسلاميعامطواانلهمينبغيهؤلاءجميعلان،واعدائهاصدقائه

الفتاجمة،البطولةعندلايقفالفروسيةهذهوملاكينالانيطمعلاالصديقفاذا.واحدةمعاملةالمثاليةبهذع

عفنفسهالبطول!هذهصاحبيملكماوانمايقفعند-يدركانمنييأسلاالعدوواذا،اجراصداقتهعلى

ظفروالوالذىالحينفيبالرحمةعدوهولعامل،الاندفاع.الغلبةعندمنةانضافه-العدووهو

النيالمثاليةالبطولةهيهذه.0ممزقةقطعلبةلظفروابهسواء،المثاليةهذهمواطننتلمسانعلينابعدوقد

فيه.الانسانيةمثاليةالىتستندمعسدةلانهالا،حياتهخطوطفياو،علينفسفي

فيالتار!،مثيلى!يكونمناناندرالامامومروءة"مبنبلغتلانهابل...الخططمطمولصةاو،الجوانب

انه:منهل.تعدانمناكثرسيرتهفيالروءةادثو،وجهةكلوفي،كلمةكلفيبهتنعكس،احداالوضوح

يقت!واانوالسخطالنقمةمنحالفيوهم،جندهحوعلىاطالباجمطبنعليحياةان،قلتوكما.ح!ادثةكلوفي

طنغ،يسعفوهفلاجريحاعدوايتركواوان،تراجععدوا.بنفسهلقائمةمثاليةهي

صلىانهومنها.مالايأخذوالوسترايكشفواانعليهمابىالمميزةالامضلةببعشالاستشهادمنبدلا...ولكئ

.الغفرانلهموطلبأعدائهمنالقتلىعلىالجملوقعةفي:الشخصيةلهذه

للتخلصالفرصيتحينونالذيناعدائهبألدظفرحينانهو.....

بنوسعيدالحكمبنومروانالربيربنعبداللهوهم،منهالىكلهاءردها،مخمتلفه؟دابلفسهعلياخذلعد

ناانصار.علىوابى،اليهموأحسنعنهمعف!ا،العاص،ونجدةواباء،،مروءةمن،الجاهليةالشخصيةبهتمتازما

.در-مذ..-شنىمثلتكولنهافيعملتاداب.هيو.وايثار،وبطولة
.ور!للكعلىوهمبسوءيمحعبوهموفى!للأل،ا!ج!!رةاثاو!لىنث!لت.ومكسوبة،متوارثة

يميتواانوجماعتهمعاويةحاولصفينمعركةوفيلم-الجاهليالطابعمنعليانجرداناردنلومهما.الاسلام

لهيقولونوهم،زمناإلماءوبينبينهنجهـحالوا،عطشاعلياوآدابه،صفاتهمنالكثيرفيفان-جاهليالعشلموان

عنواجلاهمعليهمفحمل،"عطشاتموتحتىولاقطرة"الجاهليةهذهناواوان،الاسلاملان.الحاهليةآلىيعودما

لووهو.جندهلميشرببهم!امنهانيشربوالهماتلحثم،الماءشخصيةيخلقانيستطعلمف!انه،ألجاهليةالعزةوحارب

خشيةالتسليمالىواضطرهم،عليهملانتصرالماءمنعلأ

ظمأ.الموتيصلر"البلاغةنيبمخلالمن،دليالامام"بع!نرانكتدابهمنذصل)1(

يومجعلواببالسبلمقلبلةالامويينعنترفعوهوالذي.الادانيدأ!عنالئمهرهذا
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ولا،مدبراتقتنوانج!لاأللهبأذنالهزيمةكانتفأذاجوهناك!منيقابلانالعظيمخلقمنف!ليس،بهيرشفونه

.النساءتهيجواولا،جريحءدى.لحهزواولا،دعوراتحميبواانصحابهلعلىنع5انهبل.سبوهولو،-بالسبابالعداء

فأنهن،امراءكموسبثن،اعراضكمشتمنوانبأذىقومايسمعكادفهوما.المقذعةبالشتيمةناصبوههمنينال

بالكفلنومركناان.العقولووألانفسالقوىضعيفات،بصفينحروبهمايامالشامأهلهؤلاء-يسبونأصحابهمن

."كمشركاتوانهنعنهنلهمقالحتى،الخدل!عةوماشوا،الغدرسايروالأنهم

يجيبهم:القتالعنبالانعزالالقوميتهمهوحينوصسفتهملوولكشثم،سبابينتكو،زوااناكرهاركط!

لصبروان-،للطعانابرزاناليبعثهمالعجبومن."فيواراخ،اقولفيأصوبكان،إهمحاوذكرتم،اعمالهم

ولا،بالحرباهددوماكنتلقد!الهبولهبلتهم،للجلادد.،ءنلاحقناللهم:اياهمسبكممكانوقلتم،العذر

منشبهةوغيرربيمنيقينلعلىواني.بالضربأرهبضلالتهممنواهدهم.،وبينهمبينناذاتواصلح.ودماءهم

."دينىمنوالعدوانالغيعنويرعوي،جهلهمنالحقيعرفحنى

بهيأتيماكلفيكانيتجلىالذيهواليقينهذاان.)1((لمبهلهج

رايغربولا،رآهمذالحقفييوماشكامالانه،ءاي.أعداًءه!ابلقىالساميةالانسانيةالمثالية0بهذه

عنه.تخلفامرىءاؤهأعدا5وعد،واستسلاماتهاوناءنهذلكأصحابهعدحنى

انقالبلهجةيزدلمالغيلةقتلمنعليخوفوحينيأنسىكمابالموتيأنسالذيالرجلوهوواحجإما.خوفا

جنةاللهمنعليوانلأ"قضائهالىلبست!لم،بربهالمؤمن.امهبثديالطفك

فحينئذ.عني،وا!سلمتنيانفجرت!طيوهجاءفاذا.احصينة:موقفهفيارتابواالذين!ؤلاءيخاطبولذلهـلث

."...الكلميبرأولا،السهميطيتىلااباليمافوالله؟الموتكراهيةذلكأكلقولكمأمما"

فىالاس!مالاشترأكيةآدابعليهظهرتاولمنوعليشكاقولكموأما.اليالموتخرجام،الموتالىادخلت

فيسائداالاشتراكيةهذهمثلدانوقد،ووالعاروحااناطمعواناالايوماالحربرفعتمافوالل"اهلالشامفي

تاجروهو-عثمانجاءولما،وعمرالصديقخلافةزمنوذلك.ضوئبىالىوتعشو،ببىفتهتديطائفةبيتلحق

الاشضاكي،الروجعن،نجنداد!لا!ةزخلامررأ-ب!ءلم!.ثامها"باتنوءوانكانت،ضلالهاعلىأناقتلهامنالىاحب

القطائعفيهوتعطى.وآسعمدىعلى.لكالتميجيزوفتالايريده،القتالالىيضطرحين،بعدذلك،وهو

اشربم،وعليالكن.سعةعلىالاموالوتنفق،الضخمةصيروبل.داه،5والشدةالقسسوةفيهتذهبلا،انسانيا

،وورعزهدمننفسهعليهلنشئتوما"،الاسلام-منروح:بقولهاصحابه

القاثمة،الاشتراكيةبهذهالاخذالىعادبالدنياواستخفاتعلىىبحهدالل"ز*مفأ!وكملم:دا--ى!3اوتقا.لىلا

أنظمةيشبهنظامأنهاعلىلا،عليهاالنفسترويضعلى.ءايهـملكماضىحجةر-دلوكمحتىالىاهموترككم،حجة

فريقاضيترالاشعراكيةهذهوكلنت.الحديثةالاشتراكية.5455،ص،جرداقلجورج:عليالاءاممنكتاب1)

النفوذاهلعليهيغلب،آخرفريقاوتسخط،منالناس

.والطموح!:."؟.:.ج.....ة:!.؟:؟*ـ..

يقالباننفسيمنأقنع1"المعنىهذافيكلارو"ومن؟ااا::؟!:ا؟::::!:!ا:!ت::ة؟:؟:!ة:؟:::؟ة::::؟::::::؟ة:!:!:؟؟!؟:؟:ا:!:!ةةا:؟:لم

ولعلقان،لاللملعلمهلنامانكنسحلدالافراشلهماوماقئ!!سعلىأعإنغغعلرأضلألىا!يابنو!:!!!!ا ."أالدهرالساركهم-مكارهولا"الموممينامير))!!:!!ا:غس!4:؟
.:::::::+.و..صة:::؟:ع

بنتالرسول،فاطمةتزلأوجءليلأنالاثيرابنويرويه0

صارفلمل.خادمغيرلهوما،بالنهارلهمانافسحا،ءالصه*:::.:.:

اسهم،سبعةعلىفقسمهاصفهانمنمالعليهقدمخلمفة

.(سمعةعلىفقسمهرغيفافيهحد-ء.+.ة::::؟؟ت؟:":::؟::؟::؟::ة:::أ......-::؟ة:::ةة:؟؟ةةة؟ة:ة:ة:::؟:ب

مو.؟/"ة:::::::؟:::::::ة؟::::::::::ة:::؟!ةةة:ت.....ة..ةةة:::؟ا::::ة:::؟تهة....؟...؟ة:ث:!ة:؟ا

عثمانقطائعردأنهذهدعوتهرسخمنأولن2وكا.::::::::..:.:ة::.:::::::::::::::::.:::.ة::::::.:::

:وقال،تجمدكهاصحابهااعنونزع،المسدمينمالبيتالىالقارئيديبيننضثعا!هش!تاللغسلأوكص.

مناعطاهمالوكل،عثمانأقطعهاقطيعةكلالاان"

لاالقديمالحقفأن،المالىبيت"فيالىمردودفهواللهه،دالمغاموافةوالبملاتلاروعالدققسالترجمةالعؤي

بد!اكو،النساءا!دلنزل!عةبهفيودوفأ.دربهطدءله،ببطدهوذلفوالمخافىالعمدجما!تالمحالميس
ءايهضافتومن.

."اضيقعليهفالجورالعدلفاخووسعصزهيدوإضخ!!جدلمحد!غ

يعسرق!سةمنتعهوارلذيمب"قابمةبجلسعلأمفياشش!الوكىاقصتهولالمؤرخووأصبزعسصىرصمن

نعافيفمممدالناحمى،عفحدته.بهفيتشمعأفةنضاالربذجم!"ذختئعمةا!ء-الاظلىرازر3فياعوارالمجيط-ا

الاولهوقدلماذحربوامعثمالبقلع!مافقسموزرأعمعوحد!،اىامنوقلنارلبىاع!ما!هـاثرء4ولواور3-ا

دضباتقاءالناسعنهتناعدالىا!فىخرجعقيدفولمأاقرئئالبنليخام-مالعددالواص
وهو،الطريقدىوشيعهودعهالذيعليام،عدا،الخليفةصصو.. له:يقولبيروت-لى!صا!جضامشنورات
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عليه،جنتالتيهيالمتسامحةالديموقراطيةهذهولعل!لهغضتمنفأرجللهغضبتانك!ذرابايا"

-الناس.مطامعوأشرابت،الأهواءفيهتكالبتوقتيي.دينكعلىوخمتهم،دنياهمعلىخافوكانالقوم

ءاىبناهاوانفا،والضرببالقمعاخذاسيلستهيجعل!دم،عليهخفتهمبماواهرب،عليهخافوكماايديهمفيفانرك

-دذودرورفأله-الحقالىاوصلوان،والجدل.الجدلوستعلمةمنعوكعممااغناكوما،مامنعتهمالىأجوجهمفمما

-وروالمبطرالمحقبهيحتمي،متشابهةومسالك،يهملتوأحسداوا،بهثر!غداالرابحدن

!ان!-نممادحاصحابهمعالكثحرةروجادلاتهفيولنا.السمواءلأمنوك"منهم.قرضتولولاجبوك،دنماهمقبلتفلو

ذل!ك.علىعلىهذايدلاهلهخاصةمنبل،اهلهمنعليوموقف

التياحةالصراالديموقراطيةهذدبهاتصفتماواوللاينطقالتيالعفةوهذه،الدنيامنهتجردتالذيالعدل

الزوابعهبوبحين-والحكم.شيئاوراءهاتخفيلا.كعليمنباليالابها

.الجدلعدىيستقيمولا.الجدلبهيعصف-السياسةمرهقا،بالاولادمثقلاوكان-ضعقيلاخوهوهذا

وتكتم،الخيبةالىاوصلتهعليك!راحةانةقالواولذلكيسدماالمالبيتمنيعيرهاناليهيطلبيومااتاه،بالفاقة

النجح.بهبلغمعاويةيأسهو،بهطمعهووصف:خائبافرده.اولادهجوعبه

الجزءالاول:فيعلي""الامامكتابصاحبقالوكما:بقولهمنه

منزمانهولاةبهتقيدممانفسهعليحررلقد"استماحنيحتى،أملقوقدعقيلاراتلقد،والله"

المطمع.ننفسهوحرر،والنسببالحسبالاشارةاغلالغبر،الشعورشعثصبيانه،.ورايتصاعابركممن

منوحررها.والاستعلاءوالكمروالجاهوالمالاللكفبى،بالعظاموجوههمسودتكأنمما،فقرهممنالالوان

ومنالحقدسواهمدونينفعهمبماومحبيهذويهتححسيصاليهفأصغيت،مردداالقولعليوكرر،موكداوعاودني

منضميرهوحرر.مبغضيهمنوالانتفام،خحومهءلى.طريقيمفارقاقيادهواتبع،دينيابيعهانيفطن،بسمعي

فكانيرفاه،لاقولدو،بصلاحهيثقلابعملمناجاةكلفضمج،جسمهمنادنيتهاثم،حديدةلهفأحميت

..إ.العملاقالضميرميسمها.منيحترقأنوكاد،ألمهاصندنفذيضجيج

فيعملونيؤمنون،ألاحرأرتقوىالالاكانتفماتقواهاماحديدةمناتئئ!عقيلياالثواكلثكلتك:لهفقلت

خشيةلا.مواربةولاهناكتخلاهرلا.بهيؤمنونكل،بوحيجبارهاسجرهانارالىوتجرني،للعنهانسانهااهااحما

."ثوابفبىطمعولا،عقابمن."1..0لظىمنائنولا،الافيمناتئن؟لغضبه

تركانهالديموقراحلية!عنىنمسهمنيبلغوفدابيابنعل!ه!"يرويهكماابنتهمنعليمو/قفوهذا

نأيريدلالانه،الفريقيناياختيارفيالحريةلاصحابه:عليخلافةفيالمالبيتعلىقيماوكان"رافع

ضمائرهميقهرانيريدلاكمما،بالمالالناسضمانريشتريفكان.وكاتبهطالبابيبنعليمالبيتعليكنت"

حنيفبنسهل"المدينةعلىعاملهاليهكتبولما.بالقوةفأرلىاتاني،البصرةيومأصابهكانلؤلوعقد"،لهفيبيت

اجابهبمعاويةلحقوااهلهمامنقوماانيخبره"الانصاريفيانبلغنيقدانهليفقالت،طالبابنبنعليبنت

معاويات،الىيتسللونقبلك"نرجالاانبلغنىلقد"احباوانا،يدكفيوهو،لؤ)ؤعقدالمؤمبينامير5!البيت

منءتكويذهب.عددهممنمايفو"لمثعلىتاسففلااليها:فأرسلت.للاضحىيومفيبهاتجملتعيرنيهان

ومسرعوناليها،،عليهامقبلوندنيااهلهمفأنما.مددهم.المؤ.ضينلميربنتياايامثلاثةبعدمردودةمضمونةعارية

ناوعلموا.وعوهووسمعوه،وراوهالعدلعرفواوقدولفدفعت،ايامثلاثةبعدمردودةمضمونةعارية،نعم:فقالت

.الاترةالىفهربو!.اسوةالحقفيالناس:لهافقال.فعرفهعلجهاراهالمؤءضينأميرواذا.اليها

وسحقا!لهمفبعداابيرافعمناستعرته:فقالت؟العقدهذااليكجاءأينمن

(لمبعدليلحقواولم،5.نجورينفروالم.،والله،انهم".المومنيناميرمالبيتخازن

و!ر،الموقفهذافيالمهمنعليبهنفسماكلهذاالمؤهـينير5اءلىدخلانهالعباسبنعبداللهويروى

بهذهيومن4لات.يريدونكماالذهابحريةلهمترك!ذاماقيمة:لهفقال،نعلهيحقف70فر،قآربذيوهو

احدانالوااطيهلخرلمزيههفلا.يسمتكريعرفولامىلسمتبقحةيهيممنهمالياحبلهيوالله:عليفقال،لهاقيمةلا:ففال؟النعل

لنلساو..

نأألا.ومعاداةوالاةوه،وقولغملمنيرونفيمااحرار.باطلاأدفعأو،حقااقيمأنالاامرتكممن

عند...حقاويبطلوا،باطلايقيموالو،الناسعلىيعتدواالمقينوصفرجلعلىبغريبالكلامهذاوليس

الحرية.قدلسيةوتتشوه،الديموقراطيةتفسدمعلنيذلكانكأحدهمعلامةفمن":منهمواحداوكان،مثالياوصفا

ادراكهفاطلق،بأصولهاالحريةعليأدركوهكذا"،يقينفيوايمانا،لينفيوحز"،،دينفيقوةلهترى

فيالجباربناءهالاصولهذهعلىواقام،صريحانصاهذا.طمععنوتحرجا،هدىفيونشاطل،حلالفيوطلبل

بعضهمالناسعلاقاتوفي،والفامةالخاصةالاخلاقمنهالخير.يبقىلافيماوزهادته،يزوللافيمماعينهقرة

وحاكماوقائداومشترعامصلحابمو.جباتهاوعمل،ببعضمنويعطي،ظلمهعمنيعمو،مأمونمنهوالشر،مأمول

وواعطا..متكرهغائبا،فحشهبعيدا،قطعه"نويصل،حرمه

الواسعةالحريةفيالناسحقاحترامهعلىواعطىالزلازلفي،شرهمدبرا،خيرهمقبلا.معروفهحاضرا

الحريةءفهوميرسمهنظامضمنولكندليلاميوكليحيفلا.سكورالرخاءوفي،صبورالمكارهوفي،وقور

")1(.الجماعةالىحريةالبعضحريةتسيءالاوهو،نفسهقبلبالحقيعترف.يحبفيمنيأثمولا،يبغضمنعلى

ولا،بالجاريضارولا،بالالقابينابزولا،عليهيشهدأن

الهنداويخلببلمنيخرجولا،الباطلفييدخلولا،بالمصائبلشمت

"..وخدعةبمكردنوهولاوعطمة،بكبرتباعدهليسآلحق،

.اججرداقلجورجعليالامام)1(.حاكمعلىرأيناهلقلما!بديموقراطيةيتصفوعلي
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ءير!!--؟.د-.-قية."لا،قي3!ل!!بركوع

!عخي!!يماخ!!!،"??-لا..!!!ج-خ:خ!!!.-في

يرجغ!ج!؟-؟ظ*!لا،.

في!!ح!في!!*!-د!.--"".؟"-.عإقي--ة--------

بز-ير-ضشغذ-؟؟يربم؟،ء؟2--:ءإ-خخ!فيخ.-،!فأ?ء!طالملمجعر!ى!هصا

:*:-!!كتنبخ:،36!؟----ةخ---م.-؟-0

-أ-.نر.ئخ----.!""-ع-ا--!-.-"يلرع!!ر!

قيلا؟س3لا!كأ------،--:-خ"؟ئنخ!!قي!*نن--

*!!ء!*:!3!؟تج-عح--*خلا-قي.يهعغ،!ن!-لأ

لاإس-+زر-:"فوكنر"

بعضفوكنروصعألوقائعفيةتمتدالذيلجددانزمن(1)

واسمه-ثرىلداهع(نىمر)اسميرد6،ووتد.ل!التعنب

ابنهوفمرش،اًلأولىاطهـمودهاعهدالى-لكونمعهمادا.لماالصخب"فيالفنيةعنالناحيةالحديثكانربما

ماواذا.بظلميلينتن.كومناعمرلانوربما،الجثرد)زيتجريالذيالفجيعهمعبدالىالدخول1قبللازمل"والعن!

اما.واليموعةالحدالهعهدفيافنحن)تب(إسمورإسمحاولأمختلفهصراتخمسلقدكتبتها"فوكنريقول.فيه

يعلوالذىاليومفيغالبالنحن(لسترااسميردعندماألا!ريحيالناقديعولالكت!بههذهوعن"القصةارريان

ا!او7بينمات!ذكر3حادثفي،احيانا،اوالفصلخسإوميات(والعنفالصخسب)تقدم"كولينزكارفل

معيناشعورياظلاتعكسالتكطا،همالحوادثاما.2891تقرالممامعنىبلاالتعيينعلىتجعلهاومضمونيةاسلوبية

حفرةفيتركتاًدتيزانسئبالبقرةفيبدلشخصيةكلعلىانها."ادفرويدفيايهادداخرةالرونظريةعلىبالاعتماد

موتادىبقليلدلكبعرولنتمل.البزادحنإ)دهالتس!خيقول،ثانيةمرهسسدهاحاولتاذابحيثمكتوبسه

فالى،بنجيتسميهاء3إدإساى!،1818ط،م(رافاالجد!/1"لخرسنيئاترويانماانكتخر"،لعارتربولجان

منرادىزواجر-!رهـ!-زراوإ،فما.المو.سللاديسروال.وانتهىحدت،منفصلا

طلاقالىثم،3ويفنفانتحار،191.عامرإدتهربر.يومفييتحدتثل،اشخاص"اربعالقصةيروي

الابيموت.ا!ااء،ما)جيمتالىا،-:-"،اهاوارسالادى-رومهحوادتبسرديسبداوهو.بتجيالمتحدزحنواول

تهرب.91ا!أعامبنجيحبم--ون."!إطلم.الاا2مط6منتمتدالتيوذكرياسشه-وسبتفصحيوم،نيسان7

م-رحعا.لمعا289ء،مج!-ونبنكلودءنسندواء!اةأفاةبوالزصتكطالتسلسلحسبمبتدئة،2891الى8918

.مت!!لالقسميبداصبا!،الثامنةلأحواليوفي.(تاتا)الجدة

يصريوفيه،فوكأرلديبينفهـوعاراباا!فآاص،عشردالحماديةفيكطوينت!191.حزيران2فيالثاني

نعرف،رةولاول.اوفدمأروا)ضام!رىا!شوادتاسرد+حررااوياتالؤحسيدمنالمزكوينننبلسانراويا،والربع

ترتدي.كزمبسمونامى-دةوانازر!،واتإ:جيء--!ماان-ةء--رذالثانفيرتخرالذيرومهحوادتوراويا،بعضبها

ثيابهلكلوتلجسصفردةقمرةفيتكندلزىوانرر-ودالا!طاعظ،!سونالثالثالقسسمفيالحبلويلتقط.منه

ساعةالمطمخفىاننعرفكمما..!.ال.عيدؤهـالونفسفيمخبرامنالذكرباتيهمهماعلىهوالاخر
والحينالحين!ندازياليهازظرتربمامححار،،صخطعأة.السابقينالفصلينفيهومملاميزف!موحبويومهاحوادث

.ساعاتعدةخطئل8يكونماغالباالذيقتالوا:فسهـ،لضانالحوادثانزجمعءايناكاصلةالقصةعلىنجحصلو)كي

نايحسالاخيرةالصفحةمنالقارىءينتهيوعندماوربط.اجيالثلاثةمستغرقة،الذهنفيبناءهاونميد

نايلبثماصوتهلكن،وعنفصرببهعلب!رالسسإحولطريقءنوتلاحمهلببعضهاالوقائعارتباإذعنالبحثكان

وتتخذ،الذهنفيلاتوالذكرقائعالولتندرحرولداإطينجلإسإسمفوإسان.الوقتاضاعةنوعامن،الروائيالعرض

القراءةمهمةتدأوقنا.الخيالفي.عقولاممنطقامكاز،،المعبروفالروائيللفنممكنحدآخرالىنقيضافناهنا

المحنىعنالكشففي-احدينجمنهاامالتبى-أجةالماولقدالروا،.فيالامريكيللضراثالوقتنفسميومتمما"

.وكثرةوعمقبقوةالمنثورةالرموزوعنفيالروايةالمنطناإنلقيالصفحلتهذه.نخلاليرويانبذلكاستطابس

صحاذل،فوضنتهاالىالروالةكتابةفيفوكنرل!لقدالتيوالتقنية.كومبسونبأ.سرةممثلةالبشريةقصة

صميمها،الفوفعىان:أتحياةهيكم!قدمهالكنه،التعبيرذهنفئيدائمانحن:الوعيتيارهيفأبدعفوكنرصاغها

اهمالماضينحوالنفسيةوالانكفاءات،نسغهاوالتفسخالاحداثكلالخاصبعهابطا2تلونوشحصيته،الراوي

فيالحاضر.انهيارهمنبهماالانسانيهربسيلةوا3ظواهرهاياتالذكرتداعييخلوولا.الحقيقىمعناهاتفقدهادونان

عميقةالتاريخارضفيلضربجذوراللقحمةان،عبرالزمن!رتبةلسردهابينغيرحاذقذكيمنتوجيه

لعسهالذي،الساما!ياةمصلتربتهن8وتمتص،ثخينةتثيرهاالتيالمستجدةاوالذكرىاليومحوادثتقطعهااننا

فييتزايدوهوبةالاسرةعندالجبريالتمزقمعطىكانولكي.الطباعةمناخربنوبإكتبتوالتبىرائحةاونأمة
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انصا!ذلك.النكبةمنمظاهر.ظهواولمعتوهاوولادتهالاحفادفيذلكويفعل:الاباءفييتبزايدم!مااكثرالابناء

لفسها+ضطرمتوربما.مستحيلةلمالعلوبينبينهماوليسبالذاتكوينتن.الزمنازهالعنة:نالجمبعاكثرص

انهنقمة.والحمحمةالبكاءالالهايسمتطيع،هائلةبنوازعفيالنكبةوصاتوقدينتحرالذيذلكانجر!،شخصا

سببالريعةالكيفيةوبهذهبالذاتووجوده،نفسهءلىوكادى.الرسمفيعليهاانتعارف!المنظورنقطةشخصيته

لجيسن،ومعاشييلامهسماويعقابوهو.ألابديعذابهعنهاوتبحثاندونقدرهاقبلت"،ذلكوتعرتملعونة

وشديدةلهمعفوغيروةضية،لكاديمحزنةو.!حئوليةبقيالذيالوحيدالاخيرفالممثلجيسون51،."منهثهرب

كريهظلبعدوهو،كوينتنلحساسيةبالنسبةالفغط،الروايةسمةالاقاصي.معتوهاولدوبنجي.للبشر

الخفىعنكلالمرتوحعالمهويتكون.الانثىكونهتنصفويعكريشيروالمكانالزمانعبرالشخصيةفيالتوتروترمومتر

،والناروالمرعىكادي:ا/حبهما.اشباءثلاثةمنعاشرهمنمنذعنههـافوكنرويحدثنا.غظمىنهايةالىباستمرار

الوضيئة.والاشكالوالنومالمرآةبهلأتمتعاشياءثلاثةومنالنهابةفيشلالذيالحياتنللتفسخالاولىالبداءات

بنداوة،والشجرالاعشابوالتراببرائحةمختلطوكلهايكموطبفأ.ؤهمبأسلاالجحيمابناءهكذايصلو،انسانيتهما

البشريةالطبيعةبضابات،افراشاتواالماءوارتثاقالجو.السيسبيالعذراء"شمالقذارةمناصممربعا"ميلامضح

بالنسمبةللاخربناما.عالمهكلهووهذا.وقصورالحواسالعطيمالابيضالاب،ج،كسعوناخرىمرةالمنحةووقع

للعلميةالصرفيمن.!وعةللغةبالنسبةيمة3مثليفهـوالممنوحفانالميلوبالطبع.باناهتعلقهبالنترفتعلقالذي

الاعمقالعلاقةاديبكىءلأقصهتكونوتكاد.والعجمةكوتتنهناكهـاشوقد،وملحقاتهكومبسونبيتهي

لمماينامانفض!رفهو،علبيهلمأز-راوالاكثروالاصدق.قصتناابطال،وتجىوجشمونوكادى

بةالر؟فتلك(تص،رلى)مع/راهاانفخسليرو!و،كلعهتنما)كوصبونمنوهم،الملحقافرادبم!يةلىاوكيكشفو

يشسمانفضير!و،،انر،أخسمراحى،لى"فبولةخدزووصخارالارادة!،ءكبر!ننالملعواوثإاالرشيمدلكعن

يحملالتغيرو،تغيرهبأز،،تءرهؤ،ذاءايهاالععا،ررائحةاوه،الراهقللوضعالطاقماالرضوخوءدمالمكتسبالنفس

ور:ةذهبأرثا*صانتيا.بهاؤلأ:اوثتتورحل!وءتدكل،.لهحةالض!.فياجعةنهاياتمنيتبعه

العطرتخسعوءخدكل،"،ؤوراتجيلذللثيبكي،،تعودفلا

دلكلدلزي،لاعط،ئهاتضورارحخىليها،خورجذبقارورةفي(2)

-!-،7لهبهاديأبم"مفقد،.كالااتسبارتعب!تتعدلمأ-،1أ

نمتطلبلااتاتجهمازولقبدؤعهما،ال!طةا)ث-به،ح!قبف،از".ف!-ولطاوليرويوبنجيالقحمةاىاونبتقل

ب!نحيوكان.؟"،أبيببنجبمجاالاعتنا.ء)،اتعتزمبألحاحذتنكوبقصة،جيبيهفيجيسن.لدا:قتعلبوبلاببراءةيرويها

لاعنهوتغيبتز،ح،عند-م،.يراهامالعندمهذار-ستطعة،لانهالمكادييضربنتنءو،كاديمؤخرةءلىالوحل

كل!ةلكن.نزعلتهيعىان.ناعجزفهو،بثىءيشعراب".فبل،،للاطفالسمحتلانهابالعشبوجههاوربفر

...ور-حىدومجردةمباشزهادثءوال،تعطينالتيالفضةنترات

كاههه!ع83هكا!هكا!كاي-ءههكا!ىهءههه!ىهكا!هحه-5قزوداالحاضرفييعيمثىكلها)لفصلخلالراهو..ذاقهمل

اـوعقله،الحاضرمنبحاؤزالماضيويهستعيد،بالاضي

مختلطا،الحياةظاهرمكلبحتماحسياالتقاطايلتقطالمعتوه

نا.!والآه!!تهفيالنهايةبنجييرتسمو.اعيةوغيرالوالواعهيةبالذكريات
.الادبفيالعتهشخصياتمناشهرشخصيةبهفهـأذا

ودلالتهاوالعنفبالصخبفمليئةيرويالتيالقصةواصا

الابديالانسإنوانغصالوالتمزقالفجيعةهيالوحيدة

.الوجودعن

كادىتكونبنجيدهنءلىتطرأالتيالذكرياتاول

حدييثماصدريبدوووفو!و،عهدمنفويةل!لةالىنسنقلثم.محورها

راقصةالمشهدكاديوتدخل.واضحاالحسىالتلقيفيها

وينكشف(حولهاوتنطتتراوحكتمهاوحمانة)كفراشة

ليث،:مكلعمااىوهو،الثابتعنعالهجزءانها:لكةديبنجىحبجليهـالتا

زيارةذلكبعدويتذكر.شيئايخبرهااندائمايحاول

المائعة،المترددةالقدريةامهشخصيةعنتكشفللمقبرة

!الاخرلثالثلالحزءحينحاضرهالىويعود،يقعلاشيء.نالخوفالابدية
مجنحكملاككاديتطيرثم.المالعنديتحدثجيسنيطل

ابتعادهاويترك.تزوجتانهافنعرف،وردىوشاحذي

السمابقاللبنانيةأالجمه!وريةرئيسىفخامةتأديف!لته،جنسيةغريزةالىتحولغامضاقآشوبنجيعند

...ى..منهنواحدةعلىالاعتداءالمدوسةولحاولبفتياتيتربص

اً!وريبنشدهافسسيهحوهو.المطلقةانبدائيةانه.آلاولىالحركةاذنلبنجبى

،السقوطقبلدم2،"عالأماثلاثينمنذالثالثةفي"

.1001بالاس!اطيريربطهاسمهوحتى.ولادته.ضذمصلوباوالمسيح

دط!ون.مك!ن!بمترورعهونالانانورعةد!لونعماؤقةالانبياءتصورالتيالدينية

ليعقو!ألاصغرالابنهوفبنجامين:والحضارةوالزمن

."مصرفيبيعأبنالنااصغربثجامين،)و،يوسفواخو
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قدوة-عندهمالابيعتبر،الابويةالاسرةفيالغابرالزمنتجعله.منهأحلإهمالقت!عندماتبااًولسترمنكادي

وريثا،البكرالابنوبخاصة،الابنويعتبر،اعلىومثلاقدماشيئاانبذلكيتدكرانه،ويريلويحفحميخور

تلكليصفواحدبمشهدفوكنريكتفيولا.لهشرعيا.كالمطرأوكلاعشابعبقثمةيغدفلمعالمهمناختفى

الا!فيهايتهكمعائل!يةسهرة7ايضايسشعرضبلالعلاقةوساعاتوالمحبةالتسريةعالمهمنتزولكاديوبزواًل

العاطل،المتوهجالانيقالعازب،موريزوجتهاخيعلى.والراحةالهدوء

التيالطاهرةالمعجبةالصامتة.الموافقةتلككونتنعندفنلمحلهيهيءمابمقدارالاالمرعىيحببنجييكنولبم/-

الثيارذلكنلمحكما،فخزاوتزيدهقفه.وفيالابتشجععند.للوقوفمضطرانفسهوجدواذ.وانسجامتهدئةمن

معمتسايرا،للخالوالعقليالشعوريالازدراءمنالخفيطريقعنبالخسرانأحسى"ينقمون)\اليهموالتطلمالسيايم

ا.صهنحوالموجهالرفضتعأليمنمحضشعورىتياراًلفقداًنهوالمرعىان.ويبكىليريليكفيهداوكانالمنح

ذكية.متسترةبطريقةيزداداللىيانصلبمننوعأخرشيءككلوهو،مجسما

فيجلسمعاوالكذبالذنبيرفضالذىالطفلويكبربنجييحسالمرعىوعثد.بنجيعمربازديادوعنفاصخبا

ويضطرمذنبايعودفلاثوبهيجفأ.نالىانتغصينةبحذاءالمتعللبىاًلهزءمنبنوعشفقتهاتمتزجالتبىالاخربنبثظرات

دالتونقضيةمعبهفنلتقى،يافعافتىويصبح،للتبريروانكنشةبيضاء،بكنيسةيليقلاانهيظشون".والرفض

مثلشخصاختهبكإرةيقتضانبهونتنيرفض.ايمزعذااًبن،9اًلطيباًلزبابن!انهيلأ"بهقليقلازنجية

ساًجعلك".العملبهذايقومانهويحاولوهكذا.ايمزئىطيبارباثمةبانالايمانمناللأمجديالغساشالنوع

اناتعرفينسأجعلك،منكاقوىأنما،فعلناأتاتقولينوجحيمهانفسهربفيهفردكلاًصبحزمن

لمنفسهلانهربمابذلككادييقنعانويحاول.فعلنايئتحراذ،!تزاًيدسلببحهالةداكبعدبنجىمث!،ورعب

الموقفاتخاذمنلوعاكانانهمع،بهيقتنعانيستطع،كاديوتتزوج،وجودهبمحضسليهكانوقدكوئتن

.صنالكومبسونشرفبانقاذكونخنلمثلتدميرهرعميفيوبافتعاللهجيسنبمقتوبحسى،ويحصى،أبوهويموت

للسماءوجههاوتطلع"تفشلالتجربةلكن.الاخرينعبثعمروهو-والثلاثينالثالثةلبو.أمهم!،الحبواقهما5

بدتواصواتهالليلروائحكأنحتىخفيضةوكانتيقصوبداًش!بءكللقدقدلكون-صلمبلومالمسيم

وخاصة!سترخيةخيمةتحتكانهاالارضعلىمحتشدةيصلالراًبعالفصلوفي.الماصيالفعلبص!عةقصته

وجههاعلىكانتنفسيفيوىمعتهالذيالعسلرهرجيسنيقمزعثدماتوترهمااقصىالىوالعنفالصخب

علىانحنيكنتبديتحتينبصودمهاكالدهانوحلقهالسترليصرب،ولستردلزىممتقلهكائتالتىالعربةعلى

زهرمنالهواءأتنفسانقبلولهثت..الاخرىذراعيصوت.وومجر.لتقوبه""اليستار!أل!،و"العروتستدرر

وتقترب.ليذبحهام!يتهينتضيذاكواذ"..ذاكالعسلبن،قبضةلوقةامسوةالزهرتدحرجتو..،زروجربر.(

وعيناهاالعشبعلىالمستلقيةكاديحلقمنالشفرةهرةالزأما،ثلأيةزرقاوينه،دئتبم.،فارعتم.،ء:اهتوكا

وتقول.الارضعلىالمديةتسقطثم،بالسماءعالقتاناًمسا.اًلملائكةبوقتدعىات!لماالعا-قزهرةفهو،رةالمكس!

فيمرانمعاويعودان"كولنمسكين.تبكلا)ءكادي.اًلموتحتىصلبهتمقدانه:جلاسون5!حمفىالنها،"

عظامها:ليريااعواممنذنالسىفيهاالقيتالتيبالحفرة

فكرتهل،عظامهاارىبانبعيدز.نمبذافكرانني"-3-

لقد"-اللامباليامالتانقيصه-كاديوتجيبه"انت

يفكركونتنانونعلم"والكرمةالاسودالعوسجمعانجدلتأالجدةموتععثنيةمرةلاولالانتباهكونتنيستقطب

"..جديمثل.ماكشخصبالموتافكراناعتدت"بالموتعندماالرحميهالوشلألجبدافععروقهتتحركاذ،"تانا!

ذاكبعدالجوويعبقفيفشليفتفئهااناخرىهـة5ويحاولجيسونويجلسبنجى،كادىتطعموفيما.صراخهاي!سمع

بالوسيلةهذاكلفيشيالمطرورأئحةوالرطوبةبالنداوةوتقول"تصزجكائت.تاتاانهالاهويصيح،اهتمامبلا

تقولالمشهدنهايةوفي.ليموتكونتنسيستخدمهاالتيثم"؟دلزى،كلىاكاًليس.يغنىكانأحدهملاكادى

يمكننيولا،حالايةعلىشريرةانني،تبكلا"لهكاديبها.يعئىولاعمثناءهيكللاكوئتنانمز،قليلبعدتشتكى

."علينالمحنةهناكادكونتنويرد"ذلكمنالتخلصفيالليلةتلكطيلةيستمربل،البتةلهاكوئتنيهتمولا

فاجعةلكونتنبالنسبةفكانتريدهربرتقضيةاما."جمرنكانت.تاناانهألاصياحه

ليس".خلاياهكلعليهتثوراًلذيالنوعومن،اخرىصفمكيئتناًنثائيلأذكرىفىبنجيلنايروىثم

اتزوجانعلى"فتجيب،لهايقول"كاديالثلابذلكءصاءفىوئزلتثوبهافرمتاوأمرهعصيتلائهاكادي

غثنماثرالشمالمنزكبيريدهربرت."علي،مااحداكيفاًيضاويحكي.بالوحلموخرتها(ولوثتالتفصينة

ثروتهالوحيدرص!يده.الحديثةالطريقةعلى.تحللنصابيأىاناًلعودةعبدجموذتندفضوكيف،معافابتلاتراشقا

كونتنيرفضهامعطياتوتلك.مقامراتهمنجمعهاالتيمبلاةبلاكاديدلكفعلتفيماثيابهتحفانقبلاًلبيت

وئرى.قتلهوالالأالبلدةيغادربانينلىرهوهكلىا.بالتأكيدوجهعفركونننانبنجييلىكراًخر.مكانوفي.عجيبة

ناحاول:حلاالموتفييجدكوئتناًن،الثانيةللمرةفيهوكانبينماتضحكهيوكالت،بالترابكادي

بالقتل.هربرتيهددهووها،ونفسهاًختهيلىبح.جلىيته.ثتهى

.الناريطهـلقانعنفيعجز،مسدساهربرتويعطيهاحدممتشناجركوئتنانئعرسايضابنجبىومن

وقد،(الشمال)فىجامعة،هاربردالىيرحلوبعدها.الفتياتاحدى!قعدفىضفدعةوضعمنليمنعهالتلاميد

الغاصبة.يلارضتلكفيثمنهليدفعأحيهمرعىبيع؟"لاولكسرينضعدعةفيلهاًلنمن،ومنابوكوئتنويردد

اًلشر!عالم،اًلخاصكونتنعالمهكذاويتكشف".سيدبديا،،لا.اًعلمكوذتنولجيب

وأفنبلوالتضحيةوالاستقام"وااكبرباءوالشفقةواًلطفرواًجابلى،الفخورة*بتسلاولأتخلالمن-وئلمح

يقيمغنىووجودهلإئسانلحياةتعطيالتي،العلياوالمخللىابةلتشرتاًلتياًلعلاقةمنئوعأاًلطاعةالم!قةالمهذبة؟بن
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اؤ"خبالعالمءللأقى"الإضرىهيلهتحس!دكل،سرعانالتي.القديسينكأصلمداءينعالمهفيوكولن.التمزقمنعقا"

فييعرولا،معهاإخفاهميمبتماجعانلأالخي"الاخت"كلفيتوجدالتيوالفروسية"العلقمالنبيذلك"از"

حتر-نفسمه".كوتنعدافيمارهرفالخىو!ب،روأوا!،التقبلرمزبنجيىانواذا.والابطالالابرياءعندع!ر

جسدها،تبيعانهاالنهرفيالسابحونالصغارالحمعبية.و،عنفوانهاوشهامتهلاخلاقهارمزفكونتنللحياةالعفوى

البراءةف!ن،الشرطةمأمورعندتوقيفهتسببالتىوهىهوماكللانبالاصداءملجئةذلك.نبسببوقصنته

وفيما.بنقيضهاالامعترفوغر،القانونباسمممنوعةحادثةكلوولى.تجريديةصيغةعندهيتخزفيزيائي

فيوتعبقلماضيهحادتذكرفيرضغمرصدقائهامعلعودهورريخر.لابنجيكعالمفعالمهكانتمهماعالمهمعتنسجمان

!واللاشرفالمثرفءانادركوقدالعسملزهررائحةضيانه.يتحدىلافيفومطلقمتزنأبديثابتا،"

ليقيمها.عبرهتمرلنياءالانفوان،الزمندوررهممامفهومانعجلأنفءاىاشزنربيا"الذيالعالمهذاأنالا

".الاطلاقءلىحز.ناألاشدالارجهو"العسلز!رو.بصبحأضعفكالى،كوزضنفيملأقوىكانلذي1و"مددببحر

رهشاو.حسبحكلهاالموجوداتفيالعسلرهر!يختل"ووالثباتالابديةفيهزيحدثمانجاءثمة.ايضمافيه!،

ممرالىانغلر-متيقف،ولاهنائمالافأستلقيلقوالقىلل-لإ"عافيليسىالمطاقانلكونتنالحياةوت!ف.اقوالمط

كلالانتياءووهم،حفيالااهـىحيثرماديضوءفيهششسبروأن،الزمنعيريمش)كهلاالثباتوان،التناقضقيلملى

تكفيلنانافأشا))اقصى!داالتمزقويبلغإ(..الئابتةبذوركاديعنديلمحصباهمنذانه.الفجيعةصفةالابدبة

ز"1تعتقدأناوهو..اجادةاأز،بأناتومنلاأزتوإنما..شرأرينهتهزيكبروعندما.عالمهمنالكاملالمرالتحأل

اًحزن،-هوقتةمو،از،..3-ء-ردخا)ىتغدوانبك/!سني،افضضتا!كارة،العالمتغيرلقد.بهاايمزدالتونعلاقة

وؤدامالعاكلنزشكوور:محببا"..الاطيلأقعلىةءاهءتيفا،!-يعاروحاكونتنوأمسى،لاغيةأضحفوالبراءة

ا)ىذأ!بعأز-"هـت!را،ص!دالوصهخلأالموتاناوننربمونانء-نعجصزهوكان.ل!عالملاالذيللجبلورمزا

ماثمةربمنآ3ألاؤ"ررو-اجطاموريح،ثل،نتعشرةاوطقسءلىيقدملانيدفعهدلزيوايمانلبيهرواقيةيبنشيئا

.إصرب"نا4ل)صدموبعد.يوجدأنهننفسهليثبتالاقلءالما،"فظيعشيء"

أز،كأنضكب":زخنكويدر!الجسرءلىهربرتمعشجاره

-ا-هـلى؟اهاالمنطلةوتنطرح."الضوءوليراتغبرالذي

واذأ،ونر:ضحرامالعا!.اؤث3!زخنافال!.كاناذايستطيع4الاوليىهو)):.ل!-ابم.1يرقيحابرعنالانقاذرو-توى
...حىيث،الجحيمفيواحتهلعسهيقد!انالطريقةبتلك

،ؤ-ازد!و-رل!9نيصالصزرا!ت-اوإ-:حااو،عاهرةالمراةدازتبينالابدبعدماا)ىويصونهاألابدالىبحىرسهاانلستطيع

!؟الارضيرث"رىر،فمن،معها.الزنايقترفانيحاولوهبهذل."أدةالضاآلنيران

.......:03ء.رور.رضاافيفشل،ذلكؤعلاازهممايقنعهاأنيحاولو.ؤ"ور--ل

اضاجيهغآلفعا-اًراًاو!-خهبقاب!لأ)""لادوالي،الزرىجييييينيكماالثمالةحتىيدركو.ز،لثة-لفيفث،5ابا)ق!عانإبمحىاول

ءهـوفولءن!لمهزوررأ!زىا-لا!قىد15و..رزكلول..ووز!ولاؤولالخارصيالعالملانفقطليس.شيظ،-تطيعءيرأ"ا

ا-الذف:األا)قسمفيؤ.وكأراقدكلالتجمابشرو!--ت*لمثبمتوىتناقضهفيبلعالضاصعالهلانبلمعهمتناقض

حيه.فيلىدلااهكازت.صجسمنبكى..)وبينخلقيةكجريمةالزلافهىربر!هنيتراوحاز".التمزق

هـان..غنا"رصيلأصصبنر--ون:فرتنرقيالبكارةارفتضوأنالشماللأبناءليسى.كحلاقترافهقبول

..03".دائماتقودهغالممعنىفبهايتجمعالتيالبكارةؤلك،الجنوببنات

قايسستالقرونرسبته!التيطميعتهلما.بأجمعهكوتنن

.حسن(بكىعالمهاجتاحالذيالفكرح5التطابقعنمحزنعجزغير

ومن،يتمز!،يحتدم،يتناقضماشيءثمة.فأحرقه

ينفجع.ثم

.--:حديثاصدرالساعةدقاتوتطن،ساديبهـهـوءالزمنفكرةوتبرز

مرورأنمنويتأكد،انتصارطبوليكأنهاكونتنأذنفي

ص2هـفعرلم،الوشاح"..لكن.ظلفكرلا.:قدراالزمنولصح.والفحيعة
والعجركصالسلارديادعيريصىلاالممواصل!الره

،.2مان"."الدقيقةعناخبرانمنهتعلمتوقدهناكبقي

."تحاربلمازهاحتى.قال،قطتربحلم!امبركة

ديواناًحدثمنا!انيفي!اارفدرد!دانغرفشهمنكونتنوينطلق
عنتكفقلمغيظألساعتهكسروقدا!أ.عامحزيران

الكرالعردىللثهاعربالضبطالوقتيعرفكيلساعاتج!حانوتالى،التكتكة

00002لكن،ليلاعشرةالثانيةتمامفيلسينتحراز"الىقيطمئن

ليعاينللهجسرالىويسير..ضبوطةتكنلمواحدةساعة

اًلعيسىسلبمأريطدعونناثلاثةبصبيةف!دتقي،منهسينتحرالذيالمكان

ملحاحةبأصواتمعا"بتحدثونوهمهوعالمهءلىبخمرارة

...بمثماامكانااللاحقيقةمنينجاعلالذرعوضائقةمتناقضة

الادابدارمسوراً!تتحولعندماالنإسيفعلاثلما5باتةءحقيقة-ثماحتمالا"

الايطاليةبالفتاةفيلتقيويتركهم."لممات7الىامانيهم
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ذاكالذيعنالتلذذهذايقلولا.اًواءر.علىبناءفتجلس.(..لوحدءولكن،ايضايلعبجيسنكانا

لسترعلىيعرضعبدماا289ًايارعناًللدسعشيةيظهريعرفوالن.ابتللتمانكمعليكميبدولالافرشقالل

وهو،بنيكلثم،بشاتبخمسةللعرضبطاقةأنيبيعه...؟جشناوانااخبرلمما

فيرمبماًقصاهااًللذةوتبلغ.دانقايملكلالستراًنيعلماًلقوستذكرهل.يخبرلنجيسن"كونتنقال

لتحترقا.المدفأةفيالبطاقتين."؟جيسن،لكصنعتهمااللذينوالسهم

في-يعيشلاذكياءككلوهو،ذكىرجلجيسمن.(".الانمكسورانه\)حيسنقال9

ملمشبمالعحالكحركلمانفسطايعلافطرمىدةححعمهئيمخسقدنتقملهانسطئج:البراًجمائزممنطقهواذنجيسن.منطق

فهو،اًلداًراضيللاتراهانك.الخاوحىلالعالنمآحتكتح!اضرهفائذةذالشىماوكل.الراًهنةوالح!الة.ائعمل

.ه-م،.م.أ.فماكونتنعابخماما.الانمكسورانه:عندهالاهميةعديم

حتىس!ىلخليقةمبسونكلمنذكلئهرسييئتضدعدو،لقلتىيعهمىالباسكومباختلافيمثلكاديعنواختلافه.عنهأبعده

الحمراءالعاملورلطة،ححيمفاللهوهكذا،سلمن!فهيفسراناحدبوسعوليس.اًمومبسنعن-اًمهاصة-
..هجحيممااذاًحتى.هكذاخلقانهذلك،هكذاحيسنكانلم

رول!مىجحي!مالماجحيمهةابئجي،حححثمتهرلبلالركطكان،الوحيدالاسرةسنذكرنتنانتحاوبعدوضار،لثب

ليهودعلاقةلهماوكل،امئينسلأنسطمعلىألحماعكضيعتفذ-كادي-العاهرةهذءأناعصابهيثيرماكل

لا.د.ينتفعفلمبيعقدبنجيوانمرس،المصرففيوظيفةعليه
ايصا.جحيم.والامصاصيليويور.انه.الفايسشفيداندونهدواضامقدثمنهوان،به

.يكرهماكلانهم:فقطتحدياالكومبسمونوليس.مثطورعهعليةوتفسدباستمراًوضدءتتأمرالحياة،حأقد

مناًلعبيد،9391عامكومبسونجيسنينقذهمالذ.بنمنهمعأهرةمرة،لا:فصلهبداًيئفىبصجيماًن،بعدغرلناوئشى

اًخوهواستقراًمهماتتوقدالخدمة.ندلزييطردعثدماعلىلصولاًداةغيركادىفيلرىلافهد.اًبدأ(."ةعاهر

امها.بعدالانثىكونتنواختفتجاخسونمصحفيبنجي!ابنتهاعللأقانهاينظماًنه،فحسشههلىاليس.الدولاراًت

دلزيوعالم،الثريرجشنعالم:عالمانثمةاذنلإموالعلىستولىبججثاالقائونشالهلامنطتعياتنظيما

اًبداحيسنيلهنبف!يماو.الإيمانقدربة!نفيهمابكلووهلأولالئقود.الصغيرةأسستهاقتعولالامترسلهاالتى

.امونفيالذىالوقتكلدلزىتمتلك،ألدقيقة،راءشكلولدا.وقوةامانلانهاللبذاتفعاغالةلانهالاولأ.ضير

وومز.اًلصبيدعالمفملهادلزيام!،اللعثةعالملجبسنصئتن،الزئوبم،خيله؟عدونقودهصرفيسببما

البدائةمز!نوعابلعرقاكونهممنيتأتىلاهناالزنوجولشن.اليتخطبىبموحجةتناول،ضالع!حضور،*ئثى

ت!لت!الذيالفردفهوجيسحنأما.*لىالعسربرفضهاًخرىطبيعةغيركلهاعلاقةئهيمنهبمألذىالمقايفةاسلوب

السماقوعةقعيالسمامال!مةبهلعئبودتالحميىئيهحتئىوكئألهضطيعلنفيهمحزنلهـجايعملاًنتما!ايستحيل.لأولىطبالعهتؤكد

عندماوعنفهاصخبهامثتهى!رهألأزمةوورفي.دائمار!طيوهو.لج!المتصتقت7الومنأفلاًوكثرلابر

سرقتقدأنكونتنفيكتشفن!سان8ض!احسمتيقطغير،بهاأستمتاعهمقابلطيبلأومعاملةنقودا(لورينا

...-".ص.،"اًنك!ادو.لهتعرقأوهادفيابهتتصلاًنعليها"حظر،له
كطدالعصلهذأوبر..وسمنلىبهما!ىلملعودهلأ*!فيلأوليس!..معيئةدقيعةلحهـساباتتبعايجرىشىع

ل!ممعوشحانمةجبامسمهلعلنلبيتهوفنلغلاقلىورغيطلئتهيكلبحسمر*سكلىاًلمعلهيالحسعابك.أحرىقضيةمنتستهلكأن

تعلنوقيما،قدرىتحدعنيكشفكماالسالدتلائسانية.كلهااًلناسعلاقعلىينتظمائذ!

و!خر.الأولرأيتثمدلامنالقدأسحروحهابعددلزيحلامكمناحرى-حلقةاليومىجيسنعمليمثعكل

بضربةالفصلجيسنيختتم.؟والنهايةالبدالةرأيتلقدمحزنفيحسماقيو!ليلائه.فيهيعيشلالديالعضر

بنصوتوزمجر".الملائكةبوقلزهرةوضربة،للسترباستمراًراليهودينثتماًثمطرخ،بورصةفى2مضاربوهو،الوؤ

ح"صائحالاالحياةفيشيءكلكأنوما"...وزمجرموزعةوحيلاله.الفلاحيندئقوعلىدوئهبشولونكاثراد

شيكسبيرمنظقلتقملالمجاطتمسحلابحيذبئومضاربعهعملهبيعن

وغداوغداغدائسماالى.قيهتعييرأىلؤدى،ثابتعالمهان.فيلذ

ليوميوممنالصعلوكالفراغهذافييزح!فواًلرلاء*ءجتماعى،النقودقيملأ،كاللأافيمترعالم،6لهاتز

الموقوتالزمنمنمقطعخر3الىمحكومكوئتن!لعالموهو.اًلعردللأاًلحقيقلأبأنعداموأثعبول

الاغبرالموتنحوللحمقىيقالطرانارتقدوكلأ،،سينا.9ثمماءةعصسرهوبم!ثلهالذىالعص!أن.ذ!،منبالزعليه

شمعةاحتضاريالانأنأياجيسمنيحيلانعر.،بعاجزكوذتز!علر،،،ل!الذاى.نالزوليس

يمشيظلمحضالح!ياةان!كؤئتربة/أمثلآيرعبلاماكاافيهاسلوكيلأصيغلأألى

المسرحعلىساعةيتأرجحويتئنعوذمسكينممثللعبة.الزمنعبرخلأمطروسخصيلايلآخر،هو،6له.بهمحلىيو

بعديسمعلاثمليعى.6لمامضبوظلأدساعته.اًرباستمرلصلبهملأ.،واًلز

معتوهرواًهاقصةانهل6له(حتي،لألدالر(أم،مه!مةساعلأانللهلىا."فقط

والعنفبالصخبملأىثلاليلأبترقبوهو.عاماًصملاحهأكلضرببلأئفاداًلدنمنم

.)1(لهادلالةولايلالاوةعيرلهكسببلالشأثفطنبورصلأفئاليلاكعاربر

دبهثى"ع".والنئو

..ثممىى،أخونلأمزأللأع!.،اًبلاماكقللألممختلفلأنة"مزأنيلا

لصحخب1)درواًبةالعربيةللترج!مةمق!حةاًدهـمراصةمذه)1(بكون.سادلتهأئها.صدرء!رعيلالخلأ!بىنالئاوكخع!

قريبا.وستنشر،الكل!لبترجمهاالتي،واًدعنفلسراكمالدةكوئمنعثدحاكحضركللاأءمن!هى+!يجسن
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05...!ر.صلى،.!!!!. -،011?--
بضدبسرببسلشصهمحى

"هه!اميمي05!م!كير
لامي:قلتاًلبيتوصلتوجن.تنمشئيطويلةوقفةالزراًعيالاصلاحوزارةفيالشكاوىلجنةرئيسكوقف

مقلي.سمكعند!مالحجيبيتجيراننا-:لهامقدمةلاالتيالعجيبةالعريضةهذءامام

الححيلتحمرانناعندمنالدنماملرتالمقلياًلسمكرائحةساننيحتىجداقوي.طزب.عاماوعثرونسبعة.خالداسى"

..........وحينذميتها،غرامكيلومائتيمنأكروزنهاقطنبالةمرةذاتحملت

مسلوقا.باذنجانا...أيضاأنتتأكلسولى،تخفلا-.وهكذا.أحمدلأبيهمرع:المتالينكلصرخالعاليةالشحنسيارةفي

همهلأأبداننوقهلالماذا..مقلياسمكااريداًنيصراحة-الخيرومساءأحمدأبايااًلخيرصباح،احمدابو:دائماالناسيناديني

)بيتهذافيإعيثى-ونوووءبنثصعينهكدانظللماذاثم؟!بقرونحنبثر*نسانوطلواحداالواحديظل.ثيءلاذلكوبعد.أحمدأبايا

.الصراعفيالحجيأولادكلأغلبأنوحديالبشطيعانا*المظيم،هأيرضايكفيلاوهداً.ذراءالالهسندلاوبدا،اًلاخرينعنمئعزلا

.كالفئرانيهـربونفكانوامراتعدةبهمتحرشتوفدمحمودفوقعينيأمامثقيلةقطنبالةوقعت.أنمرةذاتحثفقد

نأمنبدلا:-ا!اسانس!طةلآزهاوكم.احبها-:ا!م!!التالاعسرفلم،والشحنالتحمميلفيمعنايشتغلكانألذيال!س

لتقتلعها.باوطةعنوفتشاذهبلتصارعهمبالاولادلمتحرشمحعودزوجة.اليتقعيدعاجزامنذئذواصبح،ساقيهاحدى

أصبحتقدانذافها،اناشتغلمنيتطلبأميانذلكمنفهمتتزاللاوقضيتهمتسولاصاروأفياجبراناعندغسطلةتشتغلاًلكلحما

هذهحملعنعاجزاسيظلالعاجزابيوان،طماعشرثلاثة،بهيراأروتارزيوالقالالقطنوتاجرالسميارةصاحببينتدودالمحاكمفي

،ماتواالدينعداما،وأخواتأءوةعدهلي-كان.الجرادةاًلاسرةالشحيحةكالحطبةتصىالقضيةهذهوستظل.ظهرهفوقمنالبالة

كاثولثقلبىفيانغرستقدالجوعانيابوكانت-منياصغروكلهم،صفحةمائةمناكمرتضمأصسبحتاًضبارقيااًنكال،سنواتعدة

لمولكن..الاقلعلىنف!صكلتنقذعملعنابحتولديا:قلت.الأليمكائوالوكمايعيشونالناسانويقال،هكداالدنياأموركلانويقال

ابيضمبلطابيتاارئيخىونشاظبجداشتغللالم؟كلهاالعائلةانقذلا.بكيرذلكمنأعقدالدئياأنقرأييانااعا.اًلمياهعئهقطتحمامفي

كيالبراقالرخاممنمغاسلفيهاوسأجعل؟الحجيبيتدارمثلأنت..بعضهمامقابلألحبليشدانقويينفر.بقينتشبههياًذ

عاشتدصشتينالتيأختي"الملوك"ستوجهعلىالقدارةر؟يةمناتخلصتصابانكبللا.شدودايزاللاوالحبلوتصرخوتصرخ.الحبل

أميوكاثت.الهزيلجس!م!اا.خترقتاًتىا،مراضكلرغمتمتولمكلوفيغصةلقمةمملفي،سفرجلايأكلكمن،صعثةاناًلحياة،بغصة

لها:قلت.بشرالةوج"!فيتنظرالترابيالموقدأمامتزاللا...ولكن.ظهركلكيدحفىمناًلىتحتاجلقمة

(جعلكأميرةفيسوفالقلألمةراسفيحسابكوضعت،تخافيلا-ء.

وحناء.وعطراخزائئكئياباوساملأالحرير،اًلاتلبسبمولمناًيتالجدبهلىالعريضةهذهلكميكبارريميحاليللأستاصديقيان"

عنوقشاذهبلكقلتاما.المحنونألهاتتحدثعم:ىلت.ائفتانالانيربرني،واولص!اخطيهفامحرلىلالانني،لساني

..بعضهامعمربوطةوليستدائمامفكةأفكاريانالىسلفأاًنتباهكبم

تقتلمها؟بلوطةمنالمقمماتأءولاًنمنأعجزفانا،يقولكمامنطقيتسلسلفيهاوليس

كيراسأشتغلانني..الامهاتبينالمجنونةأنت:لهاوقلتضحكت.اميف""فيكعاطىافرطسببلالكاننيكانوربما.ئئيجةايةالىلاصل

نا.ابدابالمدارساحوتيمنواحدااضعلنولكنني..أمرةلاجعلكعديدةسنواتمنذ،و(نواعهاشكالهكلجربتلقد؟امفتعرفونهل

نظرييزيغكانإلبدءفي.والمشروبالدخانفينفسيأغرقوأ.دا

.ذانشيطاوكنتعاماعشرثحةيومئذعمريكانبةأدورباننيواشمر

ص!ير!ج!الىالماذنحاناتخذانفسناام..نطعمالححشنطعم،ويحك"قال

يمو!جوعل!قبلأىالجصىالىألباذلجارلرميهداهل.لابيقلت.ساهة

.الغداءعلىتسلقهاأنلامكوقلالبيت

بهمآافى!!!ئسمة،ضععفمزلل..د!احالتهاعرف،.فاناثعالهالىانظرولم.

يؤكل.لا،لالف،دحعد،با!الباذمجانولكن.قلص

ابن؟انتمنابنانت.تنكبرأنتريد،املبابنياآه:قال

علىيومكلبضاعتيابيع6ليكركمابللهلادكانمعمفقيرخضري

أسك.حالةتعرفكيثيابيالىأنظر.رصيف

موذلك،ووسخةجداعتيقةليابه،.العفلواهي،ارضاتطرحههواًء

!!.وعلكداثما.ماقيهمنينحصرالخرساءالدموءمنسيلاانبللا،ابي

اهـقي!دلفى555اجمض!و!.الموتيئتكلالذيجحشنا

منماصااليبتوقصمتالخالدةالباذنجالاتحملتائنيأيضاواذكر

الجمللحمفمواءرائحةلأندائمامنهالمرورأحبطذيالعتيقالسوق
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-أشجارهااننجر،جميلةمخططاتوذاتقدارجذاتوارحدإقة،البنايةمعبالمظاهريتعلقونكلىابونكلهم.يرعجبوليلااذنعلمينالافنديةهؤلاء

كيفيعرفونلامولانه،لهاحاميايعرفونلا.الناسلاندائماقصيرةتظلفهلاجعلاذن.بةهؤلاءالبنطلوناتأهلاكرءانا.لثذايفيدونلاأنهم

الخضراءالاوراقبعضأنعلى2.حمايةبلاتظل!!تيألاشجاريقرفونلاالذين،يلاطفالهؤلاءمنواحدكل:المنظرهذاتصوري؟تجارااخوتي

بالوانالزرقاءالمغارة!تزخرفالىيابسةالعهـقديبنمنبجراةقنبتتظلتجارةسيحتكر،بلهاءكبيرةبعيونالخداعموقدكاًلىاًلانينظرون

الصيف.فيبهيجة.يدناقبضةفيتصبجالبلدةسولى.البلدةفيبضاعة.

منهنانيبدولا.الجلسةبدات"اليوميةالقافلة"وصلتوحينللوالدإ:اقولنفسيرايت:م..اخوتيوجوءفيالنظرامعنوعدت

الفتراتولولامرةالفمناكرحياتيفيممررتلانهالجلسةاهذهوصفأنهم.لعينونمجرمونالتجاروكل.جريمةتلك0ذلكافعللنلا"

يوميا،حياتيفيالجلسةهذءلتررتاذنالسجونفيامضيهاكنتالتيتريدونهل.لكمأشرففهذاجائببنهكذاظلوا..برخصةلصوص

شعرتالاولا!غساقمعتومنذ،لذيلةا!اتوبتلانئيذلكتلكاللحظةوفي.لكماًشرففهذاجائعينهكغاظلواأأولاديانصيحت!

تسيلالتياًبيوعيونالمسلوقالباذنجانونسيتتماماهادئةنفسيبأنتحطمأنتريدكانت.الضخمةالخشبيةبالمغرفةالوالدةهاجمتني

،الثباباًسرابفيهاتحطالتياخوتيووجوهالاخرسبالدمعدائما3."النحلذ!ئرياوفيلسوفجوعان".فهربت،ريى!

أنفردبأننيشعرتاننيلافي.امييدفيالضخمةالخشبيةوالمغرفةفوركانيفماضددت..يومكلمعيحمثذلكبعدحمثما-اًن

والذيلة،الدنيابأنوشعرتواتساعاصفاءكالسمماءاصبحخىوأتمددتغيبيثالىغرباوبخ!بيتابابغنةمنيبدأالذيالحقلتربة

فيوانني،الكونمذافيودديموجودواًننياعلاموجودةفرالدنيابانبفةتراي!الصيففي،الدنيانهايةحتىحقولوراءحقول،الشمس

مثليالآخرونالثلاثةوكان.كاملاهجلاآكلوانني،ونسيانوخدرنشوةوكنت.وصفراءخضراءالربيعوفي،وحولالشتاءاوفي،دافئة

محموداًما.واًبتسماضحكأناكنت.مناكلاختلاهـسحنةرغمايضاكثرا..اكبانيجبانن":كفيفيالتاعمالتراباقلبوأنااتساءل

الفالدة:عبارتهيررثبموالحينالحينينينفخبريعبسفكانوقيةنصالسؤالهذاعلييطرحابلهشخصاكأنوضحكت.."؟أاتوظفلااولذ

الثاعة.السعادة.اشاعةالدنيا-تخطكيفتعرلىلاولكنك)ولفظتاتحركتاشفتيانبللا،الغريب

قائلا:اًلنصيصفيقاطعهكرههمالذينالافئديةبينتعيشأنتستطيعكيفثم".."حرفا

الجارلىالسبلهيوالايام،وتئندائماتموركبيرةناعورةالدنيا-اًلصخربم!اًلمنحدركان.قليلاصمتاننيثم،"اشديدمقتاموتمقت!

...جديدبخشبيبدلونهااخشابهاتلفتوكلماللدورانيدفعهاالذي.أهلالبلدةلكلملعباالمنحدرهذايصبجوفيالربيع..مباشرة!أمام

للموافيترفعهاالتيالميا.أنا!لى؟.سيديفهمان،الناعورةخشبنحنماتنبتاقىبالاف!ر.ويتمددونالجمعةلحصربعداي!يخرجون

وندورندورنحنسيدبمها.فهمان،الئاسبعضبساتينتسقيانماالعالية..شاسايهفماويىتحكونيتدحربرناطفالهمنيتركو.الصخوربين

يؤكدونالبلدةاهلوكل،الصخورهذءتحتإلمبدضخماكنزاانيقال

يبدو،الصخرتحتشبراحفرمنهمأحدالنأسمعولم.دةئماذلك

مجدأخيوسيسارونياناساحفر.أنفهمعلىيكذبواانيحبونأنهم

كلحال.علىاخيومنهمجدالدينهعدائمعراكفياًننيصحيح.اًلدبن

مجدالدينول(.اينة)ولكن.وشرفكلدلبكلءضاصفةساقاسمهاًشهداللهم

ابن":ضربالوء.أشبعهانبعدأيامثلائةمنذالبيتغادرأنهوتذكرت

لا":تقولاميكانت.عنهنبحثوام."ل!تثشغلولاطماعشرأص

لنالدينفمجد،موامارأسيلهزوكنت،"شيطانفهوعليهتحافوا

ونشيط.وذكيجبارولكنهجدارفيعأنهصحيج"حالكلعلىيموت
ص!-الحكومنوعجزتبداراًلمحيطالحديديالسياجمنكبيراقسماسرفىلقد

لم2ونظرت"أحمدألاياضحكنكاعلىما":نييقولمن.سمعتوآنذاك8

..."اًكسعافهعنالسرطه

نصوقية،محمود:حشاشينثلاثة:1نهاذالتوميةالقاهـلةهيفأذاخلفي

وماذا..اللهورحمةالسلاموعليكم":قلت.خلولواًبو،والنصيص

."؟اًإتوماللمةفيتحملون

لذما"؟-لسانااًفصحنابزاللاوكان-وفةنصمحمودقال

."حميروكيفوعردومخللاتلحوم،وطاب

الحديد؟وأسياخوالفحمقلت

حسابك.حسبنالقداتشاركناأنلكفههل،جاهزشيءكل:قال

.منالشواءبطنكاملأثمالنارلناأشعل

ونهصت،..اللهعلىتوكلنا.الاخيرةالعبارةهذءتكفي:قلت

ثماًلناروأشعلتالزرقاءالمغارةالىوسبقتهموطرتالسلةوحملت

طسفحعلىتقعبنايةبقاياالزرقاءالمغارةكأنت..انتظرهموقفت

صرففيالمخانأنداربعدالاسمهذاأعطاهالسلافنااحدأنويبدر.الغربي

الجببل.حالاسهذامناكمرتستحقالزرقاءالمغارةانوالواقع.راسه

وتستطيعوكباءببلاهةمفروشةالبلدةكلتحتكأنتشاهدتستطيعفمنها

هـ!!اًوواحد"د!ةوتلمنهمالناسكلفتشتمالبلدة!قتحلقأنمنها
ببق!ياكحيطكبيرةانحديقةثم.واحدةدفعةشديداعطفاعليهمتعطف
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سيمهبم.فهمان:ق!تفيالمساميرفيغرسونيعودونثم.منمياهنابساتين!ميسقون!وهم

ظئماابيكان،البيتدخلتمنذقليلأصحوتاننيالااذكرولا؟.سيديفهماناجسادنا

هامدةمنفوخةالدينمجدجثةوكانت..يحدثلمشيثاوكأنهنالر

راميالههاضمتوقدحنونللنىتمكياميوكانت،الحصبرفوىيكونكيفلا.لعرلىأنتألكت:قائلاالخلولأبوتدخلوهنا

......01نعدوقيةمحمودقال،اًخرىدورةالدخاندارثم.أعشهقلنا.ال!م
عينيهعنالذلا!يطردمنذمنكلمنيكيفمنهملاطفالىاما.لدها

..الا..وث!اربيصمسحأنبعدالخلولابوفأجابه.اشاعةفالسعادةاذن:عابسا

.بيبوبعضهم!ألتهأالآكرلبمضهمباشبوحققةالناسلبعضبالنسبةاشاعةالسعادة"

هكذا!تبكينلماذافيقصورهمتنهمراللعبمزاريبلأنسعداء،شيئالايعملونألذين...

الدين.مجدمات:قالتيعرفونلا(ويعملوئهمايجدونلاانيعملواًبريدونواًلذين.حساببلا

...قليلاويجنونكببرايشتغلونعملايجدونوالذين.يعملونماذا

مجدأيأالكبيرالا-مهذالهاخترتلماذا!المسؤولةانت:قلتانت":حديثهوتابعشاربيهومسحعرقمصةامتصانهثم."وهكدا

ذلك.اشبهماأوجوعااوبرداانتسميهبكاحرىكان؟دينواًيهذاوراءهويجرنجتزوجاًحذيةأدراز،فتزوجتانتمنتعرفلملانكتعيس

.؟تمزحينأنكامماتأنهأصحيح..بهأليقفهذالعتةسميهاًناكيفانيانظرأنا.مثا!عازباانتظليرجبكان؟أطفالجش

ظئئتهااننيحتىجدامرعبةكانت.اليونظرتالامانتفضتعإلبنولاأجدلاواحيانا،اصادفهايلحملفييومكلأشتغل.سميد

مضمولالاصفرالاحمرووجهها،كليتينهثلبمبناها،الامراولمفزعاغولاصا.وأديلالكيفمعانزويالعصروبعد.فرنكاتثلاثفاقبضاحماها

قخلصمنانتحاولسوداءأفاعيكتلةمثلمبعثروشعرهاملتهبةبمموعيفرضونانهم؟افعلماذاولكن.أجنحسناشكلارايتكلمااًننيصحيح

.الفولقتله:قالت..وتئنبعنفولدهارأسفضمعادتثم-بعضها."؟احمدابايارايكما..السرفياعراضهمتنهشانمحليك

نفسالبعشمانؤ!ميتاوجدوه..ولدييااخضرفولاياكلوهوابامثلاثةدفدم.مثلجهابذةبيننيرأيلا:أجبت

ولدفي.يا..منهيسرقكانالذي!امت!رحركاتيانبللا.ال؟فويراطهقلاكئتاننيوالواقع

البابوصفقتوخرجت"الحدهذاالىغياعهدفهما"مرختخمراـكثبراوضبتكثبرااكلتقدكت.الشلليرث"بماواميبت

ان!نيصحيح.بالبيتيربطنيكانالذيالخيطقطعت..ثدةودانيالنميملاحظولقد.تلاشيتؤدبلننيأ!مستحتىبمنادودخنت

شسيءكلواضواً!امطكل،والاصرالحينجمبنسشناعلىاترددأزاللااأماتتتلامعالمدبنةأفواءوجعللفناقدالمساءوكان.اتعتعد!أتانني

داب!بطننبميرابدااسعرلاولكنني.اًلملسانسلاطةاميواناوش...نمشيانلىتبن:فقال،مفزعةجواهرذاتراًؤصاتكأنها

الذإ-نؤالناس.كالظلالمجردانسيئانطريفيامبجلقد..الببت؟.لىيديفىهمان،احمدابر،؟بيتكالىسنوصلك

ذرك.اتادوالانهممعيويتحدثونيتحركونلانهميتحركونانمافيه

فيسىوفالحتانفرطتعليهمنفسيمنتنصبكانتاننىوالالفة.--

بخيلصبماص!ميلافحلماصبحتال!مبلاول!ىخدوالفرواشررر"آكلليولدلج!هائمةلمقام!حي.هـ!3

الحه""لعدفمااكسمع!معد،كلهاالدلياهوبييواصبح،!

!بر!!!

!س
اوممارفثمةالثتاءفياًما.والخري!والصيفالربيعفيهناكتنننثر

ؤحهمااًلكيفاناكتشفتولق!د.لاالدافئةالحماماتااجراءوثمة،ة"لم

."سطومنشد.دعيرلعماىم(لما1محعص!!صبر

اهوراًواكتشفت.اخركيفايمننشوةواروع

او،الغباءفيبعضهميشبهونكلهمالمحاكمقضاةاناهمها

كل...اكصكلجثمنلاالغباءجبثمنبعصهمعنحرفيةنسحاًنهم

ولماذا:-3ناصوتذاجدارقيعاوكان-الحاكمسالنيالاولىالمرة!.صا
الحجي؟بيتداًرمناالنحاسصحونولديياسرقت

ومع.واضحاكاكبرجوابيمضاشياشؤشبترى.وألبسىقعدكرينهمسمرفاقلمذلك!!!لا.!ص

رر!.
صوتذاضخامةكألفيلوكان-الحاكمجعيرلمرلعجلحير-:سألنييشسبه.ل

قادررجلوانتآغاسليمخيولاحدتممرفىانعليكعيبااًليس

8*عمالكلعلى

حصتي.اخلتوانما!رقلم:فأجبته

انفهفودنظرثبتجدعوينا-ليالسميكهلىالماللهلفهمعاليضاامامناانفسميملمحعوحفمممعل.ل9"1ا!

فيقلم!.امامهمن*وراقكلاطار!سعلةالعيلالحاكم

ولكننيالعملعلىقادراننيصحيح..وجمباتولاخعوقلا:

حجآلئجاعندواكبرفحومثسحونهضو!!!خبإعنائمار*عبالععتفلثشتغلتسكلجرنمشظ،!!ا-صيخى*-ح!+

.اًلامورتجرييهفافهملاشبديياولكئني.شيءوكلوعتلاحمالأ
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نابللاإلامانيخامداًليدينمشلولفقيرااظلمرةكلفيكنتفقد

يتلفانالمرءتقتضي،النهرفيالصوفكغسل،الاعمالمنبعضا

حديثا:ص!ريسيرالجسدكاناناللقمةتجديماذا،اللقمةعلىيعصلكيجسمله

.؟الائهيارنحو

منالثانيةالطبعة.اخرىمرةلاسيمماكي..سجنااشهرستة:إلحاكمقال

السجونادخلاناحبفانا.يكوالهاللهيرحمثلاثةأجعلها:قلت

-صالحريةحياةمناضملالسجونان.فيهاالطويلالعيشاطيقلاولكنني

ءأضو
ء!1،تعويضاتويجد،واضحانظاماالسجونفيالمرءيب*قلعلى.هذ.

فىسسسس!هناكالنماذجفانوذالرهذاوفوفى.اًشتغلاناتعابهمقابلدلة
فيوتشطيعبهدوءتفهمهاانتستطيعبحيثومشاكلهااًلدنياكلعلىتطلعك

حقا.تفهمهماعني،الناستفضحان

لارترآثابىيفهمانيريدمنكليقراًهاًنلابدكتاب،.الترئارهذاخلواً:اًلحاكمقال

ذ!ةهكاا!رلى...الممجئفيراحةأكيراحةاجدكنت.طبعافأخلرني

..مناستريحوكنت.افعلانعلييجبوماذااريدماذاواعرفطريقي

العلبةالجدراناناطحكنتالبدءفي...بهاباسلافترةالايخونمفعول

اورس""مص!يتصببوأتشنعفادتجف،عروفيفيالدخانيةالنشوةكوامنتثورحين
واشعر.تصريجياتنبلايامعدةالحادثةهذهوتضكرر.باردعردمنى

كلانيتعودفرةوبعمد.والاوساعالرطوبةرغمصخىفيبتحسن

اثريسسهيلالدكنورترجمةكانتالايمانمنسجةانبللا.عينبممنيسطعالبريقويعودقواًجم!

يبتم،مباشرةامامييقفاللهبانابانهافاشعر،السجونفيتنتابني

اندفعاحياناكنتولذلك.واحدةمرةيونبنيول!،عجيب.بعطفلي

كانحديثااتابعاناكنتويسجدوقيركعونالقوموبينما.الصلاةإالى

-ءص."-ءص.أبنفسك1فملتماذا..ياولد":دائماالنحوهداعلىداخليفييدور
-يرهـىلر!ا-15!سواقديرانتأتنهضلافلماذاوقويعظيمانت؟..اًلحياةتعجبكاهكذا

اشعر"وكنت"أالرميصةالانتكلالاتامامتجبنفملماذاالنهوضعلى

---------،واننيالانتفاضةابدااناشنطيعباننياً،.قنوكنت،الحديثهذابقناعة

السجن.منخرجتت!سافعل

يقال..جميلافويامعافىسليماالسجناغادركنتمرةكلوفي
حديا،

صدوفتماةانحتى.صحيحوهذا.المبلدفيشاربيناجملهماشاربيان

السحنة،لهذهسحقا:لهافقلتالحجابتحتمنمرةذاتغمزتني

ال!دنيافيطريقيوتابت؟مشاكلمنمالديكفانياماوجهيعناغربي

ص.ء!ما4لمالىتحتاجالصادثمعقوليةولاوالاضطرابالفوضانغير.الحرة مرساكانت.يهرونعقلكابال!بتيسيريتبرعونالذينال!لوأولاد.عقول
رصهـصسسشأالىبالحاحتدعغنماليوم!يةالشبكةوتعقيداتالناسوكلامالحوادث

م!!رصمم.الجنة!أتعرفون.استريحوهنالر."العاليوالمقاموالفردوسالجنة"
وبسماتينن!رتحتي.ذاتهاالجنةمنالعريضةهذءاليكمكبانني

والتاس،عاليةبتصعنيمحجوبةوالمدينة،وازهاروخفرةونواعير

الموتى،علىوييكونويسرقونويهـلبونبعضهميصارعونهنالثكلهم

الاسسساذاما.شيءكلعنبعيداالجنةفياستريحهناوحديوانا

اً!فياًل!اسطعبدررةلممالناسمنفانهدسانيعلى"لعريضةهذهاليكميكنبالنيبهيميخائيد

صو.احبهولفلا.دؤوسهمفيالضبابيموردنذيضسونالذين
مشلالمهمناعر!ولا،معقودولسانهجامدتانعيناه،دائماصامت

!ذكماللفقيدرائعةقعلاررزواجصظمينمنيتمكنانلونسنينتسعمنذممدمايشتغلانهالا

باهطلارر.تتفضلواانارجوكمولهذا.واحمظنحرفةشراءيستطيعاو

..بنلكالناساحقمثليفهوارضا

"لشعرهالمفيوحد5ئسيجكان؟افلتملثيءبقيهل

و!دامالشجاعةفيالمثلمفربوكنت،سنتينالعلمخممتلقد

ساكونفاننيالنرأعهذهبعضلازرعهااًرضفطعةباعبائيتفضلتمفان

ا؟داب.!ارلى.مى375-ر.ل003الثمنفلنو*..المنظموالمملالساميةوالاخلالىالانتاجفيالمثلمضرب

تغيير.الىحاجةدونهيهيستظلللدنيانظرقىاناذاحزن

لراسشريفدمشق
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5-9دهطببططبطهبططبيبطمطببطلا

!

ه

!

101يها!ىول!ض!!فهيا-
5و

!
ه

اًلفرح:(3:السهيركفي(ا

ضلوعى:فييعربدفرح،وصليناصمنا

القطع،يففئلهم،يرددراونجةلست"،والاصفربالاحمرالوجهصبغنا

،السيركفيممثلاالدموعنالو

بممومياكل"لستاعصابناتمزقتالجبازطوعلى

شفاهي:فيليرقصويكاد..رجوعولاالرجوعنبغي

عينيك،ءلىينمولنالاحزانظخىاب"،اللهقيدناالسيركهذانجراب

..وجوعظفاناشدت

(...."دمعهيرزح:ينظرونالينماوهم

(للتنطماصعرالنتىيبنى"جناهبلاهرصين5"

الديرفيوالدتمىفرحىذ-يقولص!حك؟يسومقد!االبمعدآهن5

،رؤىعنتبحشط،ا)كبرىالحيمةتخر!

تحب--ماالتخلقتبض.نطموت

،والاصواءالظل.إ.القطيعهذأرت-ت-ي،يصفؤ.ولا.

..."تثاءماتبدعالكونت!يا

:زا-"ةانسيررفي(.2

:المقبرةعند(؟

لخفتال!سوء

.ضاحةالطريقعبرالستار*ولنسدلأخرىرطشطة

.فا.الآ5 -الامواتتكرهكم-،لقطيعيحسرن

تلقاهم،تسيرحطهث،ألاصباغررنغسل

حزناالكونكل،البهوناصار..صفار-كنامثلما-نرجع

!؟مقبرة،ينضبليس،صليبهاشهرزادتشهلالصبحفي

بنعلكةتركلهموتروح-تكونكلنيعرفا)كل

أعغلمكومةالقوه،الرعوا"...ازءارودررىوورا!ة

،وقدسرهالزمانصلغماردتورةصطالارمدتحيلطإالنهاربدركهماوبدركناالآن

عبيلتنهشطهللد.لدانالقوهالنتطحوبطمرطالمشوزفضح

أطيلادفي.،تالاتوابورحرف

...،سئمتكممانى......!ارالنهلا"لأتىلمت

..محصوصرهاودرىبجرريحلملم(البطوا"يحبولىاد!وولام.الم!لاا

،الحافلاتفيحلممراهقالكون.سئمت،محفقينالحياةز،ولىكمرنجاه

كهل،رياءقماءولو

..."متكبرهوعانساالفسوقتخفيسبحة،يسيلعفنرؤولسهم5

فجرذاتاراهمهل..ه111:!وتئن،هـلملأهة3

ىالحقولالىدهططون...وغارمزيفةروىالحياةزهوىكمر،،55

...-.ه

3هس/ههك!!ى!طببطه55555طب-!!أحيح
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7(الغريب:خفمرا
ه
ه

؟..مستبشرهترىكماالحياةتحياسنابلتيه

-الدن!ث)هما5-فارغتانكفاك-الحريقبعد-ستراهم

لعنة:شفاهكوءلى،والطهوراهـواعدشمر.تراهم5

الطريقفيالعواهرغيرمابهل-تح!وكما-لستراهمم5

كبرياءبسمه،سيءلاولالكل"الدروب!ييهرولمرج،جباهم!

المدينة،بئس؟.زنابقأمتهوره5

قماءخحسيانوغير،لعود":الضاحكين5

/،هنايجوعمثإب...المقبرذعندسور،(آالمحنةترجعه!

الوحولبينجبينهربئ

..الطلاءواوعيةتيجاناتصاغ:الارض!فح(ه

،الفرأغتلتهمللنهرمفزةهي

.-...،غداستاخذهشععأتعطنا.لا الصجرليلحسب--

...الداءالغورفيويضيعماردقفزذألدنيالا،الحبلا

.اغالفرصاتالجباهكبرولا

إساءأفبىتروىلاحلفل-كايةانتبقيتالشمستحتالثدححبارصا5

النااءإل. ...مرجوءان"يرديلاروهج-حعسحروكط

..زمات..رؤاهعنلوروتخشىالديالموتولى

،بحاننجزحرام-الأحرارايحبها-نقول"كلا"

،اصرالعودحهيمتهنالزنودتقحممتلوحتى

..."حذاءالىال!جاحفييحدقأو....الشفلهالموتواكلبق

أإةالراكعينالعبيدبينغدفياتاوتنان

ارنا:(8خسثت

..غدفيتىق!
صاؤ!ة،رؤهـ،ك،الارضصلحونغال

،للفوضمنهـميت،زهوهامف!

.."تقولمازعرف،تقول...الحياذمنا

..العبارذتنحتهاحينت!معالىوم:السؤالقناليحرانا

،دس."لا،خ-ثلا:نهوىماالنغلذاك،النغلاعندترى"-

منافقدربغيردروبك،الزندرجل

الحقارهفيويكبرينموجومهر"؟!متاهمنالالوهةبهتضجعودته

عطاءهم:تريدلا،عندكالكل

كلهاكنوزياعطيكمجئتقد":القمقمفي(!

(لكونمااكبرالحب)

التتجلرةاخوتىنسيتوحيد.دهر.نالقمقمعتمةفي

موغفرت:فتعرشهواتلا،احبلا

-،للصغارحتى-.الو-ودينكرهاالقاعفيمنسيةدخنة

..سيكبرون؟الماضيعنماذا:-5

مبسوطهلهميدي،لب

..."منابىهيوم،ونرىبكفكفأيعودولنكاليرمادلنثر؟ايروم

؟الحراحكلفىتعىت،السجودرأقلذولأحطأيلاجمعل
،الدرو!شمىيىلعبان

...العبارةتطلقهاخينتخماااليوم،يؤرقنيشيءلا

سحني،لنهارغدوفي،انام

المنفى:في(!.،مقفالالاتصدا

...القيودتنفحسم

!هههه"("""،((،+:تسألحرانأإ!أرلدماوارفضأهوىمااختار

مرالدعامار،دهرمىالممممعمهلي

الرسومفيتحدقالمنفىفيهناكوانت،غدلى:ولزعم

!مممنبموأ5نبه*نبههنب
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لألههرفيقتؤمنولمتكفرفلمأ!" بصرهمسلهل

ترفضه،لم،ورضينه،الصغارسيعرفنيترى

مقنعا:سرت"االقديمالحيل!نيحينم! يبس

؟.يهمملذا"يشغلهمشيء،انوتخهـال

،صفرةأكثرالشمستطلسغذا،لديهمطعمبلاالدنيمابعدي":وتحلم

للعينالراؤىتبدو"وجومالحيي بعد

التائهةالرعاةاناشيدمناغوى،".دو- سدلوي!هارلو

،هوايعلىالعصيالحرففأروض تموتلو

الكونعينيتمل-،حيناموت،الكونهذايموت

ة"متشابهةقصائديكلتصيريوم..سدومالىيتحيل،رنمسخ

مالفراغيملأكانتها(لمتبأ"

-يئرىفيءلا-تسيرتنام،النعاسويجرفك

التائهه+البغيعنالرفاققالماتجترةالصباحفيتنهض

مقتع-غير-وتدب،العقيمالحزنمنجدوىلا،سئمت"

،الدروببين"...ولن2بكفيالبحرافرغلن

لينتهيالحياةجاء.هرجا!الرسومفيتحدقتانيةوتعود

...فهةالتاوالحكاياالعجائزبينالفقرفي-خلفتهمثلما-ررتعحالحي

الوحولفيكباراصارواقدوالاطفال

:شزنالى(12الرسومفيتحد!قالمنفىفيهناكوأنت

..الرسومعينيكجوع.يأكليكاد

..تكذبيلا

،فتوعرفلقد:القعيء(1.

راجعهيوماولستستذهبين

المؤلهميسمهاللارص."--شوهاءلها3و-الوجوهنفس

-.دالمساءوفيالحسباحفيتبصر غربهعولل

..راجعهيوساقلتمهمالنستلااشتهاءمحاجرهافيويجثمجوعيدفها"5الوجونفس

،سوايتضاجعينازاكاني.،"فال!ينأحفاد"

:الغريزةتحيين"اكتفاءبلاتغللالتمت)مةتحمر

"أهناكسيخبرهمن"ةوتسبهم

مصانعه:وتكتبين،الوجودحوليشوهتم"

،بكندياليوميكونمااكبرالحب"،وعنكمسأرحلغدا

!"رانعةرتصومماقصيدةغيرلست،عشكمسأراحلقسمما

وتتمتمين:،لوطأكنتما

،يدريلوي!موت".".القماءللصعالحيكيا:لنثني

(لمالفاجعهوقعالمغرورحسهيدمر.،ترتحللم

باقهناهاانانسنين3تعربدبينهمانتها

،بالشبأبمرانماسدومفي

،مصباحيتحتضنانيدايالشقاءفيترتعبالعمرمغامرد

الواسعهالصحاريفيفاطوسحقدهتأحبتيا عبد

:شهواتلا،يأسلا،حباعراتهفياللهلا

حبيبة،تعودلوماذا"الدنماولا

"؟!ضائعهرؤيااليكتعودلااو:لأنتشاء.دد ير.

واذا.نعيت"بينهمكبيراأبدوكمالا""

سأبسم:-غدانعيتاجل-ا!القماءالصعاليك بين

مضت"اخرىزهرة"

رأسي:واهز:ءجالمهر(اًا

.."بفاجعهالزهورموتيكنلم"

القريب:كالامسعليكمراليوم

النجميحسمنضجر،ملالة
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ثغ!صغبنغصيوؤيد!كأبثص!لمغا

صسلضثوبر-
!مب!ىقا!!هض
ميه

البباةروروزانزكشتمفانالسهلوصن.تجنبهاوالأ.دورأارعدصنإ،رر-طورذانالم"ولىأ"5لأوبو!د

وشسعرنااكليرز،والى.نارر!خار---جوكيلدخلوالو!الاسامحديرقرأونلمحالعلاب.ا)حديتهالعاء-"الد!تحههـن

للحياةفيا،ولالمس!يرلالقربه،بك،واحاديت،وتصويرز،هاورمرل،دراتهم.مض.هاجعاجهاينضمشءلىد؟بالافيلىورروكفلى

"حاللأيهإلخوركطالتيرإيلعنهايكمت!لتيردبطرقمنل!رريجد!لاألعاديالرجلأصأ.نفجقههـ--طدثمصحىرعصهم

الشاعر./حالهمنهاعاديهغيرحالاتالهغيرعدديةوفاولست!ءاحتاًساطيرذلكصنستتنىولأ."ورتىافيلها

فقطمشاهداتهدونالديكالعالماًكصاءرليسمنافربهارغملديناقيمةدهارمدأمهدهوخهى،والمسيح

يتمكيفتساءلناوأذا.الاساطيريبدعرجلهووانماباساطيريو!نلافايىوم.تقالمحتف،صميمفيودخودها

أنهقلناألابدأعمنالرفيعالستوىهذا.يباحاندرجلعلىز!سه!سررجلاًومتصوؤ!أولصدجغيرإسيحا

الطبيعية،الذهنيهحالتهديليسراز"ايصمسوساو.صاهملارج!اجنوىسىواب،وفاوستهرواتوا.ما.ا،رء،ن

اء،،السماءرونصخزلةولين)حارتبدودرتاتماصوارزافىفهوبالنفسيمانالارونصفراالع،لمهذا!ىؤانيطورينالصمطور

بالحالةونقصدألزراتإءرو-،ومنتنبعا!ه!فنعولزحن.!ا!فدرداو

عرالشلي!!نلاف!خدما.اءبالوأدحولاللبيم!"الدهنيةوخاصة-إلعامانوغلءا!مااز،،،ذلكورع،يلاح!و

حالهوكطيكونانردلأ،اًلطج!ميةقيالذهنلةالحلفيهـصوكشفالحياذمجاوولفي-الفرديالنعسءلى

غير،ا)عاديةءيةالعل،ةالحيزظروج،"صنهيأ-رىذهنيةصنأ)نعلمرقتربو.ظورةالالىعالم-ن؟وتربااسرارها

حالهفهـكماالتحمورر"الرحاةرظروجهةن5اًما،طبيعيةلذواتنافةب!عريزودر،اًلزري،الفرديالخفسء)مفيخهغا

!ضطربةلاؤحسهؤ"صعرألافهـ،عرلاالضيالاسطوريالذهنتقدصنااط3و،جدواهاالأحىرىفنما.صعاركللففدتلولاها

!"االننماءر4ؤصعرولكنثالاحلامفينعازيهالنما3انظرغموالملاحظةكالخحايلضوعبةالمودالطرقلذواتنابمعرفتنا

.والازلممتقا!با)-فوذتت!-ء!تبيدسوىكازتص،الاوليناساطيربانناايمانازدأد

قلأو)والحلمالك!صعرجنلمماراةليلمضريناذلككلكبيراهتماماالاساطيرفرويديونيلذلك.المعرفةلهذه

.واللفوي(الفنيالطابعذاتلاور:،راتتجنجاوال!امالخبالالحهياةالىتعودالاساطيرزرىذا"نهول)سبب.مؤلفاتهفي

ياتمستوجن؟ءيزانالضروريصنا؟"فرويدوجدلقد،الامواتفيتصدوهيالىمنينخات5ءايهامضىانرعد

ضها5أ)-طركطالمستوىرنجونال!لميللنمثماطدرجاتاوواهـلزالذينوالالهةالارطالجم!يع!يهنجديوميأتيو!د

اشغري.لرالءبرو!الاضهالىيمبلماوهواليقطةحلمهوللقياميبعثونوالرضىالراحةف!يهااواشاعوالقدماءادهان

شعبحلمسوىالاسطورةايستانايضمافروربىوروكدالعقدةليمثلاوديبعادلقد.جديدصنالرهزيةبوظائفهم

يونغولكن-.اللاشعورباعى،قفيقلفحواهااص،،كمل"7بااحثبليمثليعود3يوبيدهووها،"بالسمسميتالتي

واعمقاوسعدرالسةالاسطورةمنالجازبهذادوسالذيعماتعبرأنلااللفظتانهاتاناصبحتانبعدوالجنس

الاسطورةمنهمالتتالغرقيةنفسبوجودالقولالىيميل.وقوةضرورةمنءعال-ةألانغرائزن،لاكبر

القولهـذاانالا.للشاعرالفرديالذهنقاعملالىتجسيدالىبالحاجة،حالكلءاى،لي--عرالثس

صوضوعي.دليلءايهيقمامفتبقىالموتغريزةإماا،المستحبةالحميمهالعواطف

بفضلتثبتؤلكانفيالقصيدةعنالاسطورةتختلفرهبةءنلهلماوذلكالتشخيصء-نبعيدامجردا!فهوما

لايةاللفطيةالرصوزبواسطةللنقلقابلةوالصورة،صورهاالتيالغريزةهذهتشخيصعاىنفسهدؤرلمو/جرؤولم

،للانتشارقابلاالاسطورةجوهريجعلاصاوهزرا،لغةعبارةاسنحمالعاىاصرر-ل،كيوبيدءلىانتصرت

هذهصميممنوجوهرهالغتهابفضلفتثبتالقصيدةأمايقولفهو،الموتاله(تا(ناتوسى)منبدلا"الموتغريزة"

منالقصيدةترجمةالمستحيلصنيكونيكادلذلك.اللغةالتعاونحص-لةهيال-ياةفي!اتبرزاضىاال!ورةان"

الصوركازتالقصيدةترجمتواذاكاهـلةترجمةاخرىلغةذلكفيغرابةولا."الموتوغريزةكيوبيدبينالتنازعاو

جوهرمناكثرفالهقصيدةذلكوصع.صنهايترجمماكلهكطيخشىانه.لتان،توسصورةيضعانحاوللاخبالنالان

مراحلوفي.بالصور!تحداالجوهرهذافهي،اللخةفعللواذ،اليهاالتعرؤ!ايم!نللموتصورةيبدعان

الموجودبالفكراللغةجوهريتحدالبنتريالتطور"نمتأخرةالموتيبقىلذلك،تطهاقلاحتىمخجفةالصورةخهلكان

دلكالىهووالشعرأنواعاندرمنوهذاالصورصنبدلاالرصوزبعضالامنهيطفولااللاشعوراعماقفيصدفونا

لفظيا،اوكانبصريا،.الفنان.الشعريبالتقهقرنذير.(كالجمجمة)الميتةالجاصدة

علىيقومانهايشىءكلقثل5أ94أحأتصوريوانالكبرىالاساطيرفيموجودالموتفانذلكورغم

مدركوهوالفنانخيالفيالواضحةالحهيةالصورانبثاقاليهويرمز.فيهااليهالتعرفاحياناال!ءبمنيكون

.مرنوجودذاتصورهانانفعالياكيوبيد،ء!مثلاعلىيكونمخيفةافعىاوتنيناوبوكأىعادة

الصورتكونالحلمففي،الحلمالفنيشبههذاوفيالوحثربقنلالاغايتهالحب.يبلغولا،عليهاالقضاعبالبطل
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التمعرائمليهمألكأ!كاملة(حلامنائمليان(ستطعناولو(ن.احيائاتدأحلهارعمتغيمولافيها"غموض،وأضحة

العلافةتزالىلالذلك.ددرهاعنحتىعاجزينودطعارالحاالمجموعةعنمنفحسلاستقلأ3وجوداالرولمفيشيءلكل

يرسمؤدهايثننم!منالىبحاج!وال!.مألمصمعربينرسومفينالريفووفكموحبعنايهصشل!ا!!ماليفلاريف

سابين.لماحطرهالمحاودهعير*ان،دهاحدوحادحسينادراكصدبوررالحلمان.الوسطىالقرون

معوافف))!ولبحيرذضمهءاىواقفباليمرةصصمتوالذي،الطبيعةلمسميه!يماوالنظم.طبيعي،ونظام

الهينن!عربل،لمادحىفيالجسميوصعهيعي3لاالمرءانكيفينظام،للواوعالضحلالجننريله-ورناا،هوما

عنلعوموكانف.(نم!9رلى!يوصوجود،ؤم!وجود3فياستغراقاألثرهاعد!ما!/هاامنوناان.تعسعي

لادىلمورصافياالبحيرههـ2ءرن.شلهمهصخرهيمينيوكذلكوترتيبها،العناصرانتقاءءلى.ل!وم،الفطريةالبساطة

بننمخصشعرتومجماه.الحنننقاعهاعنيشفوبانالىالفنيميلحينء)ى،انهغير،انتقائيالحلم

هـاريه..صراةاكصخصررنو،والبحيرهالصخرهبينماطائركالتوازنغريزياوعقنينطلمحسبالمنتقاةالعناصرترتيب

الدهبيالحريرمنمدوءةراسهالمحووتنترالجمالرائعه"ردالمختعناصرهالراميرتب،ت*.غموالشوالانسجاموالتناسق

ثماذءسطحآلىورلمحقبرشامةهبطت.المحفينتراعالكاملبالترل-لالامغزاهرلمجهملارهـشيلمقحسدوفقا

الترأخبعيالمأء.سطحيتجعدانودونصو!دونغاصت.نفسهلمللحل

النتراخ،وتحت،الحبالىمنلبهسطهوو!يعدنماألأمقيالفنيوالعمللمالحىبينوأضحفرقذدكمعيوجدلا

بالغوصبرغبةاحسست.،يتهثأنهاالفتاة.تتمددال!اعءاىالاعمالاقربانلش،يبينالفندراسةفيالتممقوان

اجتذبحتىاحساسيادرككدت!ولكن،لالتشالهاالذياللامنطقىالنظامالىاقربهاهبالضدودالىالفنية

لحظةواثناء.الحبالىوكبةإلعلئمالحريريالشراعانتباهييضمراويتصلباوالفنيت!هقر!فد.الحلمبهيتصف

وعندما،الماءفيو!صاصالاءا)ىأجرا.مرؤهرعهذهالترددهدالمصسجىللأتفيوجودهوينحصرألعقلجبروتامام

اققت.الماءصس-الحلمصنطقيةبلايتصفالزريالفنيالعملاص،،العلمية

وجهةن5بارزةملامحوذوالصورواضحصامهناهاتيجسدهماالذيواكصعروالورا*اوروالخراؤ،تكالاساطير

جتهامكانهوالانمنه)همناص،لكنو،النمسئلجلالتحىنظرهجراتاوالسياسيةاوا،قتحساديةا)تجدلاتمنهتنالفلا

ترند.بحتشخصيامرفتأوليا""تأويلواجس،الادبيةيرتحودونالاجيالتتناقل"بل،الاغةتبدلاتاوالشمعوب

ذهني!فيحيةتزاللاواثارهتعنعراانطمهانأستطيعهلوقيمتهواقعياولاعقاجالارجقىان*:جوهرهفيخطير

التجربة.حصيلةوهاكجربشالقد.صصناهظاهرمنابدا

،ملاككأنها،)و.فطر.تضلقالتيهيماحد1)ى،الصورةاو،الاورصطورذان

اًدغدير.صوبالشاطيءصخرةمنأمأص!4أح+5ص!م9لأرزرالتصورقت.!اطاتعملاذ،لقصيدةا

الحريرمنملاءةتحملهاترسبفلاالمعاقةالقفظبةالجزئياتبجنع-!اويكوسيط

الجميل(رالى،افوقنشرتهاقد.الكلامصللليلبهىالصورةيكسون،هالامنها

،الاصلامفي،الهواءوعنصر

.السكوندائم،هيوبىصاف:؟::؟.::؟؟::؟::؟تاة؟::ة؟::::ت؟:؟ة::::ة:ا::::ة:::ة::؟::::.:؟؟::ة:؟ة؟:ة::::ة::ة؟:"!ة؟::؟:؟؟::::تة

الماءصفحةتعكرمويجاتلااا:أ:ة::::!؟::!:!ة؟!:ا::!ل..:!.؟..:::.:؟:::؟؟::ا:!:

..-المجصدئنائالباغدناةفيدكاآ،لىلىلمللىق:ب::*ةكر.-ةلم!ه!ه!-::لا

(العماهلهبطد!ما

.::::؟ة:أرولصدع!

حبيبهلهاو!ي(البحرة.ئملقاها)::،:::::::

المتتهك(جسدهاالصخريالقاعويزين)

كالنائمةمستلاية()ونظلا؟؟:آ::!::::::::::!::!ا:::؟اة:؟ا::!؟....:::؟:ة؟؟::::!:؟:!:ا::ا..:!:!:؟!ا::ا:!ا

يجرؤونمن(ينالهكنزهي)

البحرةمرآةتحطيمعلىالقارئيديبيننضعا!سيناللغشفيلاوكمؤ

حملهانهزانتيالملا!ياجرارأإلالجولاتولالمغاموا!لاروعققضاللىالترجمةالعؤي

كمظده،(الماءصفحةعلىتنبسطوذاثالعمؤالنقافئدشالمحتالفالميش

فيه(يغولحبا)ون!ستقرغيرعلبهابىكبةلمامنوفاخروإخواتج!زهيكوسعصلمحكجمك!جم

)اً(باحلائننلعىالالسجيناكهفوفئى--أصدورعسص!صمن

نىءفالثئلةفعالمصىلسوخاصيىهملانهأأشلة!مليالقفثياا!ولياعتبرا!ء-الألمئماورازرساعوارامحدطفي-ا

رنقللعجس!غيةعنلعحرهاعىهيمعنىشلةلحلمبمعنتىنحفلعابحاهـلسورا+4!م-اوووالممج!
قداذ،كشعرقاشلة،ذلكالى،وهي.الاخرينالىالحلم

شيئا-عندناتبينأنعركثالنجاجظاهرةالقحيدةتكونالعددالواحمدم-.اقرشالبنايخا

منالفائدةتتمكيحرميعةالترجمة1تكونراءلمىحرصتلقد)1(ص.--!.-
)المهترجم(الكا+لهـبلصدلموضيحبهاالاتنيأد-بببرولمحفسلى!صا!سج!املسورات
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هـداقالتلمائية"ددكلل!ةادقجم!اتعرناعطياءاكطىنالابداعحيث.نفاسلةالقصيدةهذه-ان.ال!حامطبيعة

بحيفسوغريزيا!ورياصيهااًلتعبيري!!ندهنيهحالهالرموزتصهرلمهتافلدتصربهالسواءعاىوالشعبيرالدني

لى--ولا.اللمظيورمرها3الصوربينزميهمجودتثونولأاختب،رهافيلايةالثفلتبلغولم،ممماموصهرااللعويه

لنعب-.س1الها،يوميةطاهردهدههـالتلطنيهالأل!ان.كببمازظمالطمهافي

!...والدهمتحهوالحيرهوا)فرحالحزنعنالطبيعيألناء،اننيحظتلاالفشلهذاعلةعنألبح!وفي

الشعريثوقالمعنىوبهدا،دا!برمالاساسيهاددذإلهماإلمعاكطالمحتوىعندغوهتهنالبتعدت،التحويلعملية

الألماهـيحيزولا.الثلامصورمناساسيهصورههيبا!واسحددتهاالتياعبلراتوااثكاماتان.للصام

فوريتهاسوىالااستطراديالحدتعنالتدعانيةالهواء)كقوئيالتعليقاتاماا..الواعيعقليمناضامات

مسيطرك،بهاالنطقساعه.تكونالتيللصورةوترجمنها7(دالنائصه)نحووالضشبيهمات(السكوندائمالاحلامفي

الدراهيه.اوالعنانيهبعونهاادهافندعلى(كنز)و(المجهولغدناثنايىفيالباردةالكابة)وعبارتا

كتبعندعاادحقيقةهدهيدركدورانى.!.دكانادتيالرموزلوعمنوليست.لتعريهاسنعاراتءإهافهي

عدمقااميرفينمنرتالتي(جديدهفحسدلد)مقدمتهفي5!وكا!+البالحسور!رفوأدتي،اللاشعورعنتصدر

يقول291.دونوالاسشعاراتلض!حبي!ل!اوللت!ج!صاالمدهليلل

اللحظة.بعدنقهرهالممملكةالمحضالحدضر)ليعضيعطيها3،و!دالدعاليهتداعياتالها،يذ..لرجهد

نكاد،نحن.مجهولأيزاللاادزهـ،ناسرأرمنعفيمصر!تختل!أصدهماحيثمنامد.النفسيةالوجهةمنالأههـميه

ادمورية.الأنيةادذأتهوالأسراراعطممنسراندركيس!تطيعولا،لفسهلحلما،لماسيةالرهزيةمنتماما

كلهالكونجوهروان..ثلهالزمانجوهرهياللحطةوبودرعم،شاعرسوىا)ت!عينكبناهـكيىاالتمييز

الثعرأعطانالفد.المجسحدهألسثريةألدأ!هورا"!الرلىقالفرلىثرجه.لتشررانجبو.رلمهأ!حعرفيا)وور!!ذا

القريضهوالدلجلوهذا،ضالتنماالىت،يهددليلالا!داضدهء!ورماساارردزيهالحا!وصوراؤساعرصورجن

العاريهالنبضهعنزبحثالحرالقريضدفي.الحر!ترا!كمامتلاث-المكططضدالرمزء"دادعسور.صعراءالمت!ن

لدشعرالجميلالقالب.!حطيمان.الأنداحظهالعارمةووو،وصاتون،ملضونخطىيترلى!اذبأذورثوردعندمنها

الحرادفريضاسمهاجديدةكمادةالنتفوعرضالموزوناحيالاوقع!ديكنوان،ور،ردستالورصاءر،نن!ىء.رلمبل

لامهم.صعرالمتهـنالنوع)هذاالنافلمينمعظميفع)"ماهورنالة!ي5/روإدعدصاء،صفلمما"الهـمزا!!موررعدءاف

نجماليسىفهوالحاصة!لبجعتهل"الحرالنتعرانيكلامونلى---كسبير!بنيرالص!-و11،تحعراءانارىوأ)كا.غشرألضاهـ.ن

.الان)حظتطمفييعيشىالحيةكالهيولىهوبلاؤلؤذولاستعاراتإ6أأ!-حابصنأشعرصو!هـيلهمورإ-لمثولت-اي

لازهاية"الابديفيولأالموقوتالزمانفيلألههدفلاانهانأعترفذدكصحول!تي:دورتوورودودرايدنشبوب

الاهـوريحبونرونرضىالذيالاستقراريبلغلا.لهعندنجدقدشالىأ)جاربوجبد!!أتمدياا،ولصدرهدا

الاح!،انهشيءفيددكمنهوليسالثمابتةالمستقرذ"لدأرمز/،تأأ!وراومدانءنتعوشنسمد!كل!ت!درا!هـن

اللفظة.ت2هوولاضى5لماالثرالمنبعاند،اللباز-"ايسىأدنن!عرلا.ن،!قالموالاغثدوأختياراخ!وبيرالىوركالسلآ

نأفيإؤتراتابجميعسافراتصسال،كالاختلاجهفيهللاتنينأنذكرتوقد.خسااكسوتهوبلفقطرإؤى

وكفى.يحدتا!"بةمكانايبلوغالىيهدفلا.واحدنتحسورحتىهـولا؟-!معبركادفلا.وزيقاازحمالامح!ملان

فيانهغير،منثورايكتبانبدلاالفوريالشعران.الافظيرمزهاوز!صوغح!مورذلرىولااب"يتح!ل"،

يكنوانالايقاعقوييكونانالىيم!لنفسهالوقت-عرالنتفيالى/عظيةر"وزهلالصورتسشقطبهل

فواصله.والتعبيرنبرات!و،اذ،ياشعورلايايزعرايقاعهخان(فبلاي)كقصيدذإمهك!مغ!الهاتحتالشاعريكشجهالذي

قانونبتأثير،الكلمةتاتىكما،الايقاعهذاوياتيبالايجابالاسثلةهذهمثلعنألاجابةأن)كا)يبدواز"

قانونوهو.الباطنللحقلفيعاملايبد(والذيالتداعىفقدذلكغير!والواقعولمحنالس!ولةلي،لخافنحعر!!عل

اللفظي،والتعبير،البصريةالحمورةفيالمتكافئاتينتقيتحقيقمناصعبلبسات"ادشخحسيةتجربتياتبتت

الصسورةفهناك.الزمنيوالامتداد،الموسيقيوالتعبير.نجاهلنالووحتىلفظيةمقابلاتالىللصلمفوريةزرجمة

مسارذاتهألوقتفيؤهناك،التصويربرقاقشبيهةاو،الاصليالحلمأنوهي،فرويديفررهاالتيالحقيقة

كاملاتعبيرايعبر،تلقائيةبحسورةومعدل،م!نتقى،صوتياو،كطالاصلالحلمن5بسي!جزء!ناكثريكونلاقد

.تامبانمبمجامويواكبهاالضورةعنالفجوةعبورلامنلنللابد،ل"مشوهةصورةكانربما

فيمنهيكتبلمالذيالمثاليالشعربحديثيواعنيمنحالةفيالاالعبورهذاولايتموالتدبيرالتجربةبين

هذاكمفيالزيادةبالامكانيكؤناناما.نادراالاللماضيالكلماتالحلمصورتجتذبوفيهما،التلقائيةاوالغيبوبة

كومةمنالابرةالمغناطيسيجتذبكماالذاكرةمن

الكلماتهذهبانقونيعلىالوحيدوالدليل.الهشيم

مطالع:علىطعت(!ن!للأي)،انفصائدمبنحفنةهوبالضرورة!عرية
على.ومتننقالغيبوبة"نحالةفيكتبتانهاالينانقل

هذءيمتحنواانالانالشعراء/وعلى.عظيمةئدقحملكونها

.105-م..ص.وقتالىيحناجونفقد،الصارمبالتجريبالنظرلة
ولال!متردار1!د!ماىصصعدىويج!واالبيناتيستنبطواكيبلطوقي

ولكنهم،(الشيءذاتوهو)الشعرقيمةاوالتجربة

219؟22:تينونمنكافياعدداالادبىالنقديدىبينيضعونبذلك
السألة.هذهفيللصكمالوقائع

ربماولكن،الدرسالىبحاجةتزاللاظاهرةالتلقائية

35



سورليثز-اوغنفيالداخلهالتعميدات.كلىثراءتزيدهألأفامرالنفس!برضب!بالبحث.المثالىإبشصرمنالنوع

،الصورةعنتيالاالتعبيرفيالاساسنىمعرالنتيبقى.ندبكفترةاتدتقدتحاربناتكونانبعدالاتقريرهنستطيع

.(الانباللحظهالعارمةالطريهالنبضةفي،ايوترويضالتركيزدرجة.كانتولربمما.الزمانصنمكافية

ناإستطيعالخلصةتجر!خيالىلحثلةوبالرجوع!ووماديالعلالشاعرطاقةفوقلذلكمالضروريانالنفس

صحيحاشغرااعتبارهعلىاصرمماكتبته،،كلياناءلنالعزوفذلكاقتضىربماان!واقصد.بنترالاالامراخر

،ؤالان.غيبوبةحالةوفيانيةفوريةبصورةكتبقدلليوكونيمارسهالذيالامر،الدنيويالنشاطاوجهعن

غيبوبهفيغسمهالمرءيبفيإنتفرلباالمست!-للمنفانه،الثصعرلغرضابطالاةالحبعنالعزوفانبيدا(

تدحلإوضجةافلانبل،الو!تمنقحسيرةلفترذولوغايةلان،الدينلغرضتحقيقفيهيكونقدالهمع

الغيبوبةبددلقد.لتبديدهاكافالخارجيالعالممنبمحالسنهابالاحتفاله،1الحيماةمباهجمضاعفةهيا!عر

تدخل4خان()قبلانبكتبانكاحينكولردجفيهاكانالتياو،الغنائيالشعرفي.فها،.حسيااحتفالاالباشرة

كاملة.غيرمتوفرةالقحسيدةفصقية(بورلكمنرجل)والاساطيرالملاحمفيكماالاسميمعناهاعنبالافحساح

لمجصسصنالسيدريكىالاهألبرفسورجنفقدذلكومعالشعرانالقولالىذلكبناوينتهي.الدراميه

صنجز؟ياتمناستقادعيبوبت"رعمءاوردجان،فيسلوالواقعيالشعرلا،المطلقاوالمثانيالشعرهوالخالص

اثتاءلديهتجمعتالتيوالعباراتالكلماتومن،اًلمعرفةمزج"منلنابدلاشفافجو!رالشسعروان،الفعنياو

يسجلدماغنالان،ذلكفيغرابةولا.الواعيهقراءتالقصيدةوان.للحياةقابلا"تجعلكيمااتإظبعناصر

سواءصورمننراهوما،اصواتن5زصمعهما.كلهو،ابىالورمنتمثالات-صبهفقطخالصةصور.نالمكولة

ةصسوىالشعوروليس.زعهلمامالتسجيلهذااوعينا،الطبيعيةحواسنالاتدركهبحيثوا!حقوفالبرودمن

الفسيح.اللاشعورعالمءاىتطلصغببرذمنهيوتشبيهاتباستعاراتالقصيدةنعكرلذلك

مناطولالانرهاساستنتمهدالصىالقحيدةانعواحلففيهااوندخل.والشحصيةالبشرية0ارتباطاتنا

وزخضافاستطراداواكثر،ال!امبهاترجمنماالتيالاولى!جقىولاالتامالخفاءالىالاصىليةبالصورةتعتهىوافكار.

وانما،!ثلاكصام،لتجربةنتيجةتكنلمهذهبان!اازدادتكل!ااج"الواضسحومن.اللفظيةالبلاغةسوىلنا

قلمىسارالقصيدةمطلعففي.تجربةذاؤ!افيهييستثيرلا؟"شعبيتهازدادتالشعرفياللفظيةالبلاغة

.الاولالمقطعذراءةمنيتضحكما،وتلكمؤبب!ءوذهنيكه،،ولكن.إةالتصالانفعالاتصنعدداكبرعندئذ

بقيةامااوالتفصل!الوعي!نيجبصممااكثرفيهالتولاواحدبمزمارتعزفانيمكنالاساسيةالموسيقىان

تردداوصراجعةدونتاعدرزلمق،ئيةكتبتففدالقحسيدةفهـوبادفىوالبباحتقدرر،دلهالانصلملتحياول!خدبةطانفهـةاليوغون11)

غيبوب-":حااةوفي.دنيوينباطكلعن

شع-.-.كىوأو!!ر!هئشهورإتا-و

.لق
003طوقانفلوى-)شععالاياممعوحدي

.ء2طوقانفلوى-)شعر(حبااعطنا
002المعلوفشقيق-)فت!عر(مهرجانعيناك

015العجيليالسلامعبدالدكتور-7)قصص(والمنفسالص

ا05ًالسباعيفاضل-)قصص(الشرقمنضيض

3.ععبلالدائمعبلاللهالدكنور-)ثراسة(العربيةالقوميةلروب

015الدلأئمعبدعبد"للهلدثنور-)دراسلآ(الزومبإنالتربإن

051ساغانفرانسواز-،شنرجمة()روايةبرامستحبينهل

015لوراًمرغريت-(مترجمةإبئ)رواح!بيبيهيروشيما

بةه.اثريسسهيلالدكوررمن-السارتر(الحربةدروب

065ادريسسهيللدثنؤررتغإن-البسارتر(التذفذوف
اثريسسهيلالدثنورترجمة-السارتر(العميقالحزن

004اثربسعايدةترجمة-إوفوار(دهالسيمونوالحياةوسارترانا

175ادريسسهيلالدثنوربغن-)ثراسة(والبدإنسارتر

003!راهبهاني-اية()روالمصومون

003الصوفيالباشطعبد-)شعر(ريفيةابيك

003العيسىسليمك-)شعر(مؤرقةرسائل

015/النجاابوالمعاطيابومحمد-)قصص(المدينةفيفتاة
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اخرشبح*نفيقبل"ا"المارىانأستطيع.فيوهملتوالموتاًلحب

اًلمظلمةالعافةحناءوجلايمخ!ي،صفاءعينيهافيانغريبفراشعلىالمتعبراسياًلقيت

،المرأهذ.صبيانه،البياشفبهسرىوقد،شعرها.واًنمؤروجموفبل-نومياكنيفام

باليه.اًسمالجسمه.دشرالصفراءضفائرهتنهدلمظلمةغرفنيكانتالبدايةفي

كالنصلظلهيبدو،هزبل.الناضجةالنرهكنوائبلثارعامنالنورلتسلل

.المرصوفالشارعيقطعالرداءعنهاالفورعلىنضتالمرآةصفحةعلىمائلاوهبط

شيرءفيليتخبطانهبابهيهضاحكةذراًعيبينوارتمتاًلضبابيشماءعينيفييلقي

قدمي.عند-سانلا-يقفصتىبالشقاءعرعةكانتالحياةان:همستثمالحثيثباختلاجها،كانتالتي،وجوارحي

الغرفةويناتحتاخرىومرة.لقياناقبلالناشطةكالساعةالثوانيتدد

الانفيهاضوءولاالموقدامامجلستنأمةكلاسمعفصرتحسبمارهفت

خابيةجمراتبصيصسوى،بالحبناطقاتوشفتاهاءيناووافبدتالمغمورالفئددهذاحولالضدىيرددها

اسمالهعنالشنحينسلخاخرىومرةالحبعاطفةبلوتولطالما،منهكاقد"تصيث

الخافتالضوءفيفيبدومجسداقطمارانجةولكنيالليلمنالاخيرالهزيعفي

العظاممعرود،نحيلانيوقعتاتياكهدءبصورة**

عينيهلونارىاناسننطيعلاأبحثعناءأوكددونما

،تضمرانالذيالقمداكشفانولاأبوضوحيتألقجسمهان13،شيءكلهداً

المحاجز.فيغؤورهمالقرط.اوتاووهعالمصبحصوءبينما،الشارعفيخطوةاخرتلاشتفقد

كأنحىالوجتتبنفامركاناثصربةأشعةؤ،يهأن3،المصايبجافواءوخجمت

فكيه،نحو"شدتقدوجههجلإة.الليل0ظلمةعلىرداارسللم!ايىومتتألقاًلتيالمصايمتلك

.بارزءمفاصلهحميعفهـت.شدةتوهجهاازدادكلماوكانت41درحياةفيوالئشالشهواتلنركثعف

.،.ا،بذاتياحساسيتضاءلالغرفةخلالتجوسفالظلال

الصاست،شضرمحهلللمعرو!علىت-فلمواكمش.أ:روحهاوتقمصتكاوجودياضمحلصيزى.اصمرجاجعلىكلخيلة

.أإخلالمنالكونعلىقاطلات.و!هوراشكالفيوتضربكختلط

روحهفيدوصورو!ابعصبشارععبرقادماالنورإيدو"ثرم

صقيميا.ثوىأ،البلورصفاءصافيتينءينيئ.المتمةمنجدارادونهتاركا

زحاجمنوصخرة.حلديالشاطيء%%العار!الامواجأ"ت.أةا"5ر"ذاءو ....//!رمرسبحدبالجالكحذ

الكشيبةالامواج!،1.ننزلق1،الذهبيةاًلمشامطءرمالعلى.ئك!ميرالقدر.لهايششهبماعالةنجر،يائسةامراة

.........ا..!اللامعةاًلاجنحةذاتوالطيور،.ترددفيم"فقف البعيدءالعمرمبصهفي.رلعي

الابيضالصمتفيتنعقاًلبحروطيور!الهواءببفإراًلقارسالضبابفيلهاثهاوبخار

صراحلهايع!طع..ولاأالممشوقةالسنابلاقصيرالذي.بيضاءكريشة

القطبيةالصحارجم!عبر،تدوبم!عندماالااأ0فسيحةخضاءحقولفيالندىقطراتشعرهاباطرافعلقتوقد

اننحطمة،الجليدجبال!.ذلكماعرفتسرعان.حلم؟نه.وتكثفهالضوءتمسكالتي

.المكتوماًلصؤتذيفيالمددويأ/اًلموقدحافةالىرأسهااسئدتاذخرساءناعمةخطواتهاكانت

عميق،سباتفيوراحت)1،المرصولىالشارعتعبروهي

كلي)،(داناي)كأطرافمعرصةواطرافهاالناتئةالزلقةحجارتهفتوجع

..ا"أاًلموقدينفثهاللافحاًلليي!لحرالمنهكتينقدميها

يدج!مندمسيجددم01..السرىطولمزقهمااللتين

.الدنيويالمشهدشطرمتجهاواًحرحين"ياً..."..-

حلم،فيالانلستأ،هناكاجدمالماًفقتولمالطلام..فيممرووللرب

..واو!عتحيثالىاتتولكنها

الرياحتسوىفالضباب!:ثان!ةمرةاناعدتوانا.ا...

...اد..1،لعريزيبحسهامممبىعه

النورحؤمتهطالهفي)ا(كط.الثمارلشفشالمعوفأوالل!مالعظممنمبرحاهيكلاعدتأينيذي!صاقةفوقفت

..،انقلبلايح!را:الاولالمشهدفي،جدفىأ،رجاءالىصمتهااستحالص؟ت

الفقيروالفتىالحسناءبالغاودةاذر1،الرياحتدفعهاًلضبابوفني)غرقنيالىوقدتهافاستجبت

السريرفيمسجيان%.الصنابمبةالاضواءوفي.والضبباءبالدلىءتفيضاخنتالتي

.ميتانأنهمالادركأ**،،

كتابهفيفروبديقول.والموتكيوبيدغريزتاهماانيادركتوقرأتهاالقصيدةهذهاتممتعندما

كيوبيدمفهومفيجمعت"لقد(الذاتيةةاليمفي)دراسةعنكمامرشرهىالاسطورةوهذه.اسطورةوضعت

بردصطرفهـية)1(حياتنا،علىتهيمنانبوجود.غريزتينالقائلةفرويدنظرية
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.--الموتغريزةمقابل،النوعوبقاءالبقاءحبغريزتيبين

---رسغضرباالغربزةوتعتبر.بصمتفيناتعملالتي،الفناءاًو

موقفاسترجاعنحوميلااًو،الحيامائنفياًلمراونهمن

لكل!ثلىسهـاراالصورةوان.دلغردزه-المحافظالطالععلالتكراو*رغأم

طاهرهولمل.حارجىلسويىمهاحرجعاسابى

!!----!*كيوبيدبينالتعاونحصيلةهبىالحياةلناتبررهااًلتي
--.تخاصمهمااوالموتوغريزة

أشنوجلمناسبة!راجهاالى!دمبانقليلةتكنوان-وهيدراميةاسطورةقصيذقىإن

المحينة:اكمفك!لمجفوعةأفوى،اكاثللمفاهيمعديلاالبفريةبصووهااليثاتقدم-ك!ثعرلإهميه

وضعتالاساطيرانفيشكلا)1(فروبدنظريةفيالمجردة

صروفيللدصتورفزاد!لمونرانررل!طا5هوالايساءالمفاللفذاالاساي.الغرضانالا،النظرياتقبل

تستقرومبىعقليةمفاهيممابقيت9ناقصةاًلنظرياتبان

تتحولانيجبالبعثريالجنسخيالفيالمفاهيمهذه

منرالبعل!ل!آيلروارالفرإرشاي02.اًساطيرالى

قرلسبرطولمبيطكنقهبنثيجةقدهذبقيتل!جالفلمنمفةويتصتبماًلحلم

إنيىريسثيملمج!اوزسبا4اهـصيترخاالصفى5سوىلي!تانهماعلىذلكفيمبرهنةللواقعالمفهومهةا

الفلسفةان.،والاحتمالاتالمتوسطاتبينبالسفيقكو

الفكريةمالكلياتمننظام-المثاليةمنشكلالىتستند

باميريم!الهديللاؤرغ!رب12صلا!ص5عالراقفامويتقبلاو،وديمومةتماسكاالوجوديعطي

نيستالتياكا!.401لم310ه+؟؟7المنطقيةكللوصببة

-.-:"8-عملافليسالفناإما.لمذهـاللاادريةعاصرامشكلاالا

لرولىسارلو!العالميها؟بهييراجمص5هذهلحلمحاولةهووانما،ادرلةولأمثاليةولافهـلسفةولا

تصكبالأستاذ!يرالسديعائىفالثاعر.حيتربهبببوساطةالوجوديةالمشكلات

بيذالفيلسو!اًوالعالميعازيهاكمااًلحياةليالتناقضات

سسيداميرمجررالهنديةلدؤربر!ارو!ه.!اخيالولاستقراءجالاسسنتا-منبدلافر*الخياليحلهاائه

اًلمتناقصةبالحدودئحيطانبهانستطيغالتياًلمدةهو

هـن!اتةاطمعههرسل!حالىاؤلاء5محرفقلىالمتناقضاتأبعديستقطبلهو،ثجربتنالحى
لأ..ء/وتماسككمالالىفتحيلهابةقواسعةتصهرهاحيثواًحد

-واًلمعجزة.اًلفنياًلعملهوهذاو-مرئةحسيةووحدة

أني!صلهقدف.لنرستاذلرهـاصراوافمرل5كوفماماهواًنعلىالوحيديالموصياًلدليلهياًلفنية
--م.الواًقعفوقهووخالد

للد!عمرنزوض!ا!ص!ا!قريمه5لمجو:قلمممتوجمة

.-..-"لمكمكنصدىيياًلى؟اثصيدة،صهمليعزيأنيمكنحدايالى،1(

دضهضولمطرمجدآحمم!سبرارمبلكلتاا5انااها؟الابداًععمليةاثناءالواغىبالتوجيهفثسلهادوناًنحيلودة

لأكى:بمداالهامة*سئلبماصذ.!لىفاجيب

الورايتضىاًلنكريةاوالواًعيلأأ(ثعدرةقبلمنكدخلييالن-ا

امتمابة.عمليةعلى

روكسىعكئعة.*سطورية.وحد!هايفسدجداًزهيدايكنلمماكديلأيأن-ب

كسقطانواًمهكركقيأنكلم!ا،ميكماكبقىاًنيجبالقصسيدةأن-ج

اخرىلمصمو.عةدرةكلكونانبدلا*حسنألقصيذةأنذلئهوكمنى

شهراولكل*ثابمئهاا!واودرجهـة،النعور.عتمبةدلىامعنةالصرر):/عثلالعنهـاعرمن

نايمكنولا.(واطبيعةالبيئةولثرو!لإلصح!يةوالحهالهـة،اًلغيبوبة

يلادابلارمنشوركمعفالتلقعية.ثعسقيةالمباسبةككونانولا،عرضيةألحن!اعرهد.ككون

الشامطريقاولاميطويةثالهـتجربةم!ئلاخد.صميدقوة*ل!اموليى،الصلاظةفرس

دقيقةواًممياتنكليف!ةالالوقةثكلفىانيجبناب!ةاًئهـتمربةصنفملن

شعيب!سق:صحيبهالهاذهنيةبعلاكه*الثنرومدهذ.منلللشاعريهتمولأممابت!ةوا!عرأرة

الئ!عراًءـاخيدينيجعلالليىاًلسبههوهدأ"لمووربما،الدقةنصى

.ملديعروضوحفا.واضطنحعرهمكلننثراًمحبوا"اذا
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سب
---!ئورءثصضعهـصىا!ىهضصى

حلىوامصملذاتمهسرصه

صمي!سبجسضف:صبم

.(شيءكلفياًلمفةنراعيانيجبكدورالكهربائيةاًلمرا،ع.محكمةفاعةوالوحيدئلاولاًلمنظر)

فيقاطعهبالكلاميهم"رقميعملوكانياسيدينعم:ديلنسالملاذمجويمتلىء0بمناديلهالعرديمسحاًلغفيوالجمعرالسقففي

."المصجاوثواونسا"رجالمنالجمهوريننكلن.واًلهمهمةبالضجةالقامة

بيانك.فياستمرشيا:المدديشاب:مكانهفييقفالمتهم.اممارهممنوالخامىالرابعالعقد

الانوهيصرزفيالممنوعاتهذءبوفعقهناثم:ديلنسا!زم.و*وهارالتعبمظاهرعببهتبدولاشيءالىامامهينظرمضيفوبنم

سيادتكم.ايديبينبالقرنتوحيبملابسيظهرواانويحسنوسستشارهالق!اضييدخل

حضسرةعيستطبءـل"صدرءعلىيديهويرضعيرجتسم":المدمميتعودثمبسيطةلقنرةالهروءيسود.عشرالتامناوعثراًلسابع

.الممنوعاتهذءنوءيةلناإذكرانالملازمالجلسةبدءالحاجبيعلن،المنصةعلىالقاضيجلوسعقبالضجة

كصبا.يحرزاًلمص!مكانلقدياسيدينعم:ديلنسالملارم.البدينجسمهحولالاسودردائهوضعمنيعملالاتهاممدمميويقف

ويميجمقاعدهمفيالمحلفونويتململالمحكمةانحاءالضجةتسود"(رناناواضحاالجلسةفيصوتهيدوبرفشيثاوشيئا

بمطرقتهاًلقاضييدفى"فليحر!"-"الجحيملأألى"الجالسينبعضفيوالاناةللصبرمحتاجوناًنناالسادةاًيهاشكلا:الممص

."الهموءالجصعمنطالباخط!اموضوعاكمسنىلانهامضتقضببةايهناكيرألقضيةهذه

؟ا!زمياحضوةالكتبهذهنوعوما.،ننب(منتشيا):المدعيشاكرااتفضلولذا.ومسشقبلهماولادناحياةوفيجالنافي

ياسيدياثريلا(مرتبكا):ديلنسالملازموتبدأ.نصابهفيالحقوضعلنايتاححتىالهدوءبمناشدتكم

الكتبأهذءعناوينتلاحظاوم:اًلمدعي.الاولالشاهدديلنساًلملائرمواًلان.الشهودباستدمماءاًلانالقضية

اليهاانظرلم،ياسديلا"قويرلآتهمةينكركمن"ديلنسالملازمطزمالجلسةقاتالىيدخل)يتفضلديلئسالملازم:الحاجب

المدعي"يقاطعه"القانونأنتملمانك،نجاتااصغرانهيلوحكانواًنقلاللبسنوات!مرءمنالسابعالشدجاوز

لهذكرةتاخذالمولكن،ا!رماادهاالقانوناعلمانني:المسيمنصةفييقف.بالغارمكللوكلأد5اًلرأسمرفوعيمثبم.بكعرمنها

الكتب؟هذهباسماء.(المقسىالكنابعلىاليضيدهويضعالحاجبمنهيقتربالشهود

...ياسيدينعم"مترددا"ديلنسا!زمقيرشيءولاالحقكل.الحقتقولانتقسمهل:الحاجب

المكنب.هذءاسماءعناخبرناالن:المدممي.اللهسا!مه.اًلحق

منها"و/قراورقةجيبهمنيخرج"ياسيديحسن:ديلنسالملازماقسم:اطرمديلنس

."اللامنتمي"يسىالكنبهذهاولانالمحكمةهيئةاثمانعلىتسردانياسيديثسمحهل:اًلمدممي

يميل،القاضيمطرقةدقاتوتسمعالمحكمةجوالصياحيسود)؟الم!تهمبشانحمثماذاالمحترمينالمحلفينوهيئةاًلموقرة

قثاريه(احدعلىالقاضييحصهكانهباهلامويهممكلألهفيمئتصبايقف):ديلنسا!رم

اللامنتمى.هذايعنيماذا:القاضيمنزلبمهاجمةقمتلقد(مراراال!لماتهذءدددوكانهقلبمهرعن

قبل.منعنهاسمعلمياسيديادريلا:المستشاريناحدالغريبةكصرفاتهبشانوصلنناالتياًلمديدهالشكاويعلىبناءالمتهم

الاخر"المستشارناحيةالقاضيميل"والممنوعةالمحرمة*شياءعلىايديناوضمناوفعلاالمنزلبتفتيثىوقمنا

الاسم؟بهذاسمعتهل:اًلقاض.نفسهالمتهميدفيهنهابعضاوجمنابل

ارجحكنتوانياسيدبمماقبلمنبهاًسمعلم:الاخرالمستشار؟بالتقريبالشكاويهدهعددكانوكم.الملاررمايهاعفوا:المدص

0"خلالن"يمنياًنهمنذشكاويارسالعلىلالناسمنكببردأبلقد:ديالنساً!زم

فجأةراسهعلىهبطت.رائعةفكرةوكأنراسهيهزالقاضي".كليلةمره

توجيهاستئنالىويطلبالضخمامرسيعلىمستريحاويجلسكسمحفهل،المفتشايهاالعدطةلخدمةجميعاهناائنا:المدممي

،(*سئلة.بالتقريبالشكاويهذهعددبذكرلنا

السادةايهاارانجنم(،المحلفينهبئةالىكلامهيوجه":المدمميمايزيدمجموععابلغلقد.اسحطيعياسيديئعم:ديلنسالملازم

لقد.اجن!3نباليقرأانهبلبالقراًءةبتحدينايكتفلمالتهمهذاان.العئرينعلى

يعني؟ماذاسيادتكمتدرونفهلالكتابهذاعنوانمدلولمعرفةحاولناالسادةايهاارايتم(الحكمةالىين!ر)هلاقلمددمنياله:المدحص

"جاسوس،)يعنيانهيخدلوهذهالزبىالسيلبلغانبعد*المتهيمبتفتيشئقملمائنا

اًلجمهورهتالىوئسمعاًلقاعةجنثاتلىالصيحاتتتصاعد"بينهمهمةكسمع).عليهائسيراًلتيالعدالةمبلغعنواضحةدلالة

"السكونطالبةالقاضيمطرفةدقاتوتسمع"الخلالنالهاالجحيمالى"كللاث؟لاقونويرددء،(العكليحيا"احده.وهتا!الجالسينصؤلى

.لعلووصدرهالمتساقطعرقهيجففالوجهمحمر":الم!ثيلديكمكانوهلا!زمابهاحسئ(كلامهيواعل"لحثي-خلفهمرا!

علمناكماامتابهذاانذلكمنيلادهىبل"*نفعالشسةمنويهبط:لهميقولكمنالمحلفينالىيئظر)العامةالنيابةمنبالتفتيشكصريح
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بهذ.مغرمحقاالمتهمان،انسيبااصبت..؟ه:الم!ممي.انجليزجمررجلغليفمنهوثوقةهصادرمن

العدالة.لمخدمةجميعاهنااننا؟اًيضاوماذا،الكلماتالطماطمهـالمتفرجينبعضويل!قيقنلذبمامناكثرالضجةتتصاعد"

الكلماتمنوءد،بواًلصوترالتمرصقهـنيتكلمكان:فنانيتيالانسة.المصتثعارين"احدعلىاقاضاإميل.اًلمت،موجهعلىالفاسدوالبيض

معنصإ.لهالاافقهاًلتي؟لناعدوةالانجليزبلاداًليست:القاضبم

الالفاظهذءسماعترفضينكنت،ددهايركانذلكومع:المدعي.القاض!سيادةيانعم:المسششاريناًحد

صدالافهذهمثلعنوتتفاضيقلبكنداءتلبيذلكومعالجارحة؟اًسطولنااًفيقتالتيهياليست:القاضي

؟اًلعزبزةياان!ميكذلكاًليساًلمتهمهذاًافاعلالسادةاًيهاارأيتم"كلامهيواصل":المدعي

نعم"كلامهعلىيؤمنكمنرأ-!اتحنيوهي):فانييالانسة"اصابعهعلىويمد"انه

.ياسيديتلليفومن:ثالثا،والخيانةالجاسوسيةكب:ثانيا،يقراًاولا

غيه.فياستمربل،يرعوولمالمتهميأبهفلمذلكو(مع:اًلمدكيانجليزيكاتب

نصعهأوحاولتالرأكيفيفيهخالفكموضوعاان!سةياتدكرينهلولكنني"بالصرعاشبةمرضيةحالةمنافافيوكأنهيبدو":اًننهم

قيمةفينمتناقشكناانسص،سءهرمنذاًتذكر،نعم:فانجصإالانسة...ياسيدجم!

الغب.0وقوانيننااو،اًمرناتتحدىلكنك:المدعي

هـ-الماذا،مهمهنقطةالىوص!لنالقد،اتشياآء:المدعي...سيد!يأاًني:اًلمته!

الكتبأبشاناتهم.وجا!وسخائنانك:المدممي

الصافهة.اًلفارغةالعقولتملأانهاقال:فانييالانسة...اناستطيعهل:المتنم

اًلقأةلهذهاًصتهمتضدصلمبيغلهـادةا!هارأقيهصل؟عيالم!هؤلاء!قوللمتفسصدهنانحضركلماننا،شيئالاتنستطيع:المدعي

ادجميلة؟الساذجة.الكصرمحقلكوليسالمتهممكانفيانك.،المحترمينالقوم

ىال-رأد*هاالفه،ةوننكىاًلفض،ةنا!ةبعطفي!نظر!ورالجم""فمهاخرسواالجالسينبعضيصيح"

اتهماونسبم،اك،فهةالفارءةالعقولتملأال!بانبزعمانه"الارضالاضاً!عاهدفهـعوا!نديلنسالم!زمايهاشكرا

الكتبمنتتظر!الونهيالفارنحةالعقولانبقولانر"خدأقاكانانه"اًلاخرالشاهدعلىوينادييقفالحاجب"

اًلردبلعت!قدبلشيءلا/خقصهاعقولنااًنكذلكوتئاسىتملأهأانفانييالانسة:اًلحاجب

حاولتهلالجميلةالسنيا!والان"صادتصفيق".المعرفةءنالاقصىرداءتلش،بيولهمال!قوميرمقها،رشيقةبخطىفتاةتدخل"

؟الم!جنصحيضع،اتنهودمنصةالىونهباًلالوانقنا،روحذاءوحقيبةالاونفاقع

انهغيرالكتبفائدةلهبينتلقد!مدييانعم:فان!بت!!!نسة"المضساًلكنر،بعلىاليمنىيدهاالحاجب

."؟للعار:الجموور"نجالجهلواتهمنيميكلا"نضحكبرثه!?ولا،الحقكل،الحقتقونياًنتقسمينهل:الحاجب

بمصبأدنصائحكماهي.نعرلىانانشنيياالممكنمنهل:المدعي.اللهساعدك،الحق

....2حمممر...هم..مم.ممهـ.مر...اض:فافيتياًلافسة

.....مشاعركسببهاقاصداعطفنظرةالمفتاةالىينظر":المدممي

بالمتهم؟صذتكلناتوضحيانانسةياتسمحينهل"اًلثائرالجمهور

حصرصدصص:صذرص.خطيبتهانني:فانيتيالانسة

اننهم!معخطونجنكفصرةتحديدتستطيعينهل:المدعي

سنواتخمسقرابةانها،سيدييانعم:فانيتيالانسة

تتزوجالمولماذا،طويلهمدةمنيالهاسسواًتحمس:؟لملثي

أوووهوث3القران!كامالكافيالماللديهليسالهيدكلبمكان:فانبيالانسة....

الممه.هذءط!له

المسئولية.مننجنهـربكانفقداذن،يدممي:المدعي

سيددصيااعلملا:فانيتيالانسة

العلم.*سنندكيلاالامران"المحكمةجمهؤرالىناظرا":اًلمدممي

الشمسوضوحواضحانه

علىشيء؟يلاحظتهل:تجيبياناصتنطاءتكفيهل:سيدتي

الخمس؟اًلسنواتهذهطيلةخطيبكمسلك

اًلراًه!!!ادقلم.شيي!شيءاينحو:فانيتي*شمة
..!اخربمعنىاو،الاشياءعلىحكمهنحو،تصرفالهنحو:الم!ثي

تعجبك.تصرفالهكانتهل

تعجينيعنلممجموعهافي:فانيتيالانسة

تبزغجديدةروائيةموهبةهذا،السادةا!ااترون"الجمهورالىينظر"حسن:المدممي

خلالألتهم!زمتالتي،السادةايهااسفهاشرتالتيالفتاةحكمهو

اًلحديثالعربننالادبسماءفي!يكندممسدكهان:الواحدبالحرلىتقولانها،سنواتخمسقترة

04التعرمصاتهذءبعصرعلىالضوءبالصناءكسمحصينهل:آنستي،يعمبها

الآول!دار7ء..سيديياابدأاينمنادري!:فانيتييلائسة

د.س3-ص.هر.ل003المن4ا!ا!!ا!نءلىيردديكنارممعئهششماقثىيكنالم:اوركي

.-سىهسييسى.عىعىسحىعحىعما."ا!!"ض!ىيرددكان،ض:ىنجتي!سة-
معشة.
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بالجهل؟اتهامكفيسببا-كانتالتياصب.

نايمكنالكتبانلهبينصلقد،ياسيدينعم:فانيتيالانبسة

لمحطاع.ااًلطير!رفىوءلأ!ر-
الجمهور"والمناضدءالياسارجلرفعوفيالزجاجتلميعفيتفيدنا

للعلم"يا:يصيح

العامةبالحياةالفتاةهذءثقافةمبلغالسادةايهارأيتمهل:ءلمدممي

المضقينمنلجنةبالثرالىتصعر.اثسةياولكني"منخفضبصوت"المتهملاتهاماتهدفاكانتذلكومع

بة.الزجاجتنظيففيالجرائدوركاسبعمالافضلالخاصةتجربيومن

للأ.سيديياجرائداقرالاانني:فانييالانسة

...ا؟الجميلةالمسلسلةوالقصة"لكاتنبأ)!بابتقراينالا:المدممي

ل.!منهاصدر.وعينيصحت!على(محاقظةسيدييالااقرأها:قانيىالانسة

0001المتنبىديوان-!ااخيرسوال،ذلكفيالحقلك.انستييااصبت:المسي

بة5.الفارضادن"-2؟ءصهبرهعلىحزينةانتهل:التهمخطيبةبوصفكاتسة؟

سيدد.يااتضدلا"المنهمالىتنظر":!فانتالانسة

،..الابرصعبيد.بن"-3.نف!عكعلىوايثارهاالمدالةلخممتكانسةياشكرا:اًلمد?

...تصفقوسطالراسمنحنيةالمنصةمنفانبلتيالانسةتنزل"

..الميساصىء"-"اليهويشيرالمتومالىينظرالمدعي.النظارةبينوتجلسالجمهور

005-عنترة"-5لآالقو!الحؤ!هدءامامفمفىتف"فيانتستطيعلاانكا(قائلابسباو؟4

الاخرىمعنامص؟مقيبكلصوبتكماال!(ئطعرسبهاورخضتد!تراكاًم

0016الرقياتليسبناللهعبيد"-6؟الائطعرض

007فراسابي"-7فياللومتوجهالعدلمنليس"المدعيالىينغا)ر":القاةء!

.ا؟ت،سم

035الطفيلبنرعاأ)-8"اينزيهالقاضييءب!:صائحاايجيمهور"

035الخنساء"-9جمهورالىناظرا"إمشاعريعليطضنن!لقدشديياآ!ف:المدعي

ناواظنتذيهركمواريد،ميماردرعلىالسادةايهاء*لمرة"المحلفين

أ.03سىلصأجممابنزهير"-01لقد،ارحساسة-القضيةهذهفيالاناليهـمإضفىدماطاانلهالادإعي

053الذبيانيالبابغة"-11ان.وخداعهاتضليلها.بحاولمنكل!راسالاطاصةعاىالبشريةدرجت

وات!لماسقراظ.اًلشبابعقول.فدراسطو*واقدمقبلكاناررءا

06ةزيدونابن"-12احرقتكماءهدهافيلازالتو!بادسطوكتبمنكرجاليلهواًفكار

0015حمديسديوان"-13.جسم!امنالشريرةاًلارواح!شطرد"غببتدعى!انتا!ة!داركجان

الىالدموعضصاءد-اتهماؤلميحرق:و/ءميحإءمفق!ورالجم"

0001رر"-ا؟"البشريةيكلموكأنهكلامهإواصلثمللجمووررادولوئحنيالمدعيعيني

003للزوزنيالسبعالمعلقاتشرح-15علىلنحافظهنان!نبلاكومهذالنحا؟م-ادتيياهنا!نا

..لايتهمئاحتىاحكامكمفيتروواانانراث.د؟مواتيالقد!!ابىشرية.فراث

006المعريالعلاءلابىالز-لدسمط-16الم-!ر!ونالسادةايها.احكاظفيتض"ذفطاوتهاونادأنناظدماالعالم

؟05.جزءانالمعريالعلاء.لايىالىلزوميات-17الشعورهذاعلىا!ثسكركمانالاإ-صعنيولاإهـيكمابيناًلامراضعانني

175صءانارفرزرنددوان0،18المضنيالمجهودهذابعدعذ.4،إإتهالكمقمدهالىيعود)).النبيل

..."المنتشيالصاخبالجمهوراًلىاًص"انانظراتو.بختلمس

005الاعشى"-091احرىاقوالنديكليسانهاظن"،3للمت):القاضي

005ححردقأوس"02.شيءقولاستطيعلاألجوهذاًفي:اًلمتهم

..؟بجر.مكتعترففأنتاذن:القاضي

035بثينةجميل"-21جرمايهذافيوليساخالفكءبأنياًعترف:المتهم

0003حزآنالرضيالثرلف"22اللئابياكلهاالقيمعنتخرجارتيالشاةان:القاضي
قطيع-القطيعهذاكانلوامابالكولكن؟سيديحقهذا:المتهم

.5؟0العبدبنطرفة"-23؟نئ!اب

...كلمتكملتقولواالمحلفوناًيهالءممفوضالامر"غاضبا":اًلقاضي

008ىربيعهإب.ابنعمر"-24يعودونثم،قعرةلغؤةوإغيبونمقاعدهبرمنالمحلفونإقوم"

005الانصاريثابتبنحسلن)\-25وينتشرم!انهمناًلقاضييقوم،مننباًلمههمانوإعلنرئيسهمويقف

الحكم"يئتظروكلهمالجمالوربينالتاماًلصمت-

0001المعتزابن"-26الحكمقررناالمحكمةهيثةاهانةوالىالمتهمالىالموجهةللتهمنظرا

006طجهابنديوار"-027اًلتانياليومفجرجاغليه

العدليحيا":وصياحهالجمهورتصفبيقبينالمح!مةالقاضييغادر)

صلارثار-يبروتولر:ال!نلأهر

سنصر

سدمحمدسعئبد
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!ر555نصنصنبنص555نبنبنبنبنبنصنصنصنبنبصنبعصب

صىء!لسفضال!اصىغأ

ممء
مبإا

ه

ضلعيرص!ر!ح
نصنبصحىنصنبنبنبنبنص!نبنصبنصنبنبصب"

الذينالافرادعلىسيقعوشيئاتتحققانبدلاحتميةجمة،وعقباتعديدةصعوباتالماضيعنالكتابةفي

ثموصث!اريعهالسيرهماعليهمبفرفهاوجودهمهلتتجل"الالمانيمعنشأتالموضوعيةالمدرسةضدتعاكسيوكعمل

)8!اريعالم!لهذهالمنفذينيكونواانعلىتجبرهمهذهقويتثم.التاريح!يي"النقديةالفامصسفة"دلثيؤلهلم

الفلسفةلهذهكمصدرالاهاترلناقدالدلاناتالىوالنظرةامثالالجديدةالكانتيةالمدرسهاصحابثيرتلتحتالنزعة

.والوجودوالانسانتل"الكقيةألشا"لةالمفاهعيمحيثمناخرىنا،حيةمنلهاومكن،وسيملوريكرتباندفندل

يحققجنةالزمنسيراخرفيتجعلاليهوديةفالديانة...)1(بعدفيماالوجوديةانحركةثمفيبرماكس

حسبالتار.بخجرى5وتحولرغباتهجميعالمومنفيهاالموصوعيةبمبداالتامالاخذالى-يدعونالاقدمونكان

للانسابئ،الل"خلققدو،لهعصيانداوللالهالعبدطاعةوذكرمثلاالعواطفكنبذء،ضيةحادثةايكتابةعضد

النظرةهذهان:خدمتهفيوجعاهاالدزيا،لا!بهودي!يينظروأاندون..و...وتحيزدونالجايةالحقيقة

الاقتصاديةلسعيةالتوتفسرللوجودتريةلىالانتروبي3صدلطمئن-وضعوابلعدمهااوالامورهذهامكا.صة

الاشتراكيةعالمفيوحتىالرأسماليةعالمفياليهوديةحتىويرتسمهاالمؤرخيتصعهاوقواعدمخططات-الواثق

وتعإل،(بلوم،ليونوتروتسكىواينينماركسىمنهم)نصب!الىالجطمدةانخططاتهذه.وقسمت،يخطىءلا

وينقذونها)9(يةالثسسبصاصونبا؟هماعتقادهماحيراالىبدورهيعسمهدينمنوكلداخليواخرخارجي

التف!ير!ىهـعهاوات!حإمبحيةاالدر،ن"كاتثمخلدونابننظراتفيونرى.)2(ضاهجه5ولهاجزاء

والتاريحالازسمانرينالمشينة"طالراباوادلملأؤ"زاكابرصصيتقيدالتيوالاسبقياتالطر!هدهيشبهما)3(الممبقة

تاربحىجا،صمهومالإمردواعطتضقبلوالمس!الماصىبين.وتهديهترشدهانهاوتزعمحريتهءلجهوتعم!قإؤرخا

ناثموامص""دلالذاامراماف"منرلج!فالصط-صنالايجابيينبصدقيومنلاالجديدالتاريضيوالمذهب

شعا(عالماكهـيهذاءاببضفببانوالضلملأصر،النعهة!ماعفيدالاطررا!طمزاعمهموشدةبعنفهيهاجموالمفترض

كما.عنىللأنسانالدين.لعطي"وبهذاالساطغاسبلو!اصسة،حبطمطةعقلانيةقوالبفيللمؤرخالمقدمةالعصبلية

(")01ايفص،والمستقبلللتا،-يخيعطيهتسربالتى"ا!رولنصةالموضوعيةيسمونهبمالقي!تعفيما

وغيرهاغس!اجنوسالقدرسعندالروا-ءةهذهونجددلنياز!شلافيقول،وكيضونتهاوجودهاسلامةالىالشك

!بر!ناؤخسل1()1خ،صة4بوسبوإعتبرالكنب!ةاباءمنالاقصىاحداهيالتامةالموضوعيةانتمامانعرفاننل"

للت،رلخ.-الدننىبرالتفوسفةالزولهذهءن)4("...ابدابلوغهالعلىلرجاصيمكنلاالذيالمثالى

".ء.....اًلقاعدةهىالصحيحةاًنشهلدةليست"كلابارلدولمول

ألاجتماصصبالبدأ!بمعبءلنملكلتمولولمعررله!الخاصةالاقليكمنالصؤ.اب.اًر":عيرهماويقول."الشوآدهىبل

:برغسونقولحدبينما.ءلىمادينبدونشعبوجودالموضوعيينمتطلباتحسباًثعائمالتاريخبانالقولفي

السسحرمنهذهنتجتوسوأء.ءامبدونشعبانجدقدومهما..)5("بيضاءصفحاتعلىمعظمهفييحتوي

هوجميعهابيبهلالممشتركفالقاسمبالعكساووالشعوذاتلىاهميتهئانايدينابينالموجودالتاريخصوابيةكانت

تثبيتثمومنوالمذ.بالفقبرنفسىالر،الاط!ئشاناعا/دةقللدمافجأةهبطتاذ،حدبثاالاالشكموضعتوضع

.واإصرداوصصعةبينالوديةا،!لاقةوالمتمدزطةالبدازطألمجتمعاتفيقد.ساًنبعد،ئيتشه

ثانوياشيئاليسفهوالفردوبقدلعهالمجتمعيقدسه
الادداننهجعلكماسارتالتارلخفلسفةفانوهكذا6ً(ماضى"ل"اننيجوهرههوبلألانسانطبيعةعلىففي

وتنطيمبالاملوانارتهاالواجفهالقلوبالىالثقةاعادةفياً!مروفي7(ل؟بماضيهئعاكسهبانماعصريحددو"

المتكاملةالحلقاتواقامةبمنطقتهامتناسقاتنظيماالحياهقولحسبزاًرر!ةوقافةهىورة!اىةكل!ان-اوح!لى

.والحضارةوالالهوالمجتمعوالطبيعةالفردبينومنالصاحيةالحديثالموضوعهذافيبحثالذينيشه

هووالمستقبلالماضييفسرواحدبقانوناذقولان.ديهالجديدة

بذ!كقالوقدونصرهاالتياإتارخيةادإسفةاذنمنهتجعلفانها،موضوعناوهىالتاريخفسلفةاما

لفسرشاملناهوسبوجودادعىمناولفهوخلدونابن

وكأئهوالرئاسةالسلطةحسبهوتسيرالبشرىالتطور)*(.*.!روله-!*:!)!"ح"*!!9ةوو**هحي!44*ه،ور!ول.!ع!*2-02

..)كى(ء4ء*.!كاو*

(8)!3!ول،!+8:طع3س!،أء!حص!!!ء،لماا!!ءص!)ولكاة84،هكا!،44ص!،!.9ير،ءيي.7صف!ة،مةلمقدا

(9)3،3ء"*ه:اس!5لاولم3،س!18ء،93ح*هولهول*4ء(4)كااءه!"8:هل3!كلا"!ولح3كهع،س!!4*س!ول،هء!33!!ء*ولعص!!.5!

)5*(9!!-فىول!م!8:ىهط5ح،8.!92)5(ول!كا!*:،4!!ول.!فى32

(*د)ول.ض*")ي!3:!!ولولا!4!!هس!45اي!ه!!.9(6)-(7)!سول3ء3:ول*؟،لهاءه؟ص!8!ه،ا!"،9145"ااثل8!؟4هه!!.85
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وجدتفكرةالجغرافيةالبيئةاوالمناخبعواملاوالمجتمعاتوانماحهللحالاتالدائمةالعودةبقانونوكونت-فيكوسبق

يسمىمانواةاليومضارتثموارسطوافلاطونلمحندللمجتمعالعضوىمفهومهفىخلدونابنتثوميةلناتظهر

لهذء.مثلخيرراتزل.فريدريكويعدبالسوسيوجبرافياوفناء)12(انحطاطثمونضجنمومنالحيبامائنبتشبيهه

مصائرتنظمالتيهيالارضاًن)\يقولالمعاصرةالحركةفكرةالىاخرىناحيةمنويؤديخاطيءهنافالتشبيه

بالحتميةالقولاًنثم)6،("عمياءبفظاظةالشعوب0،.)13(!جتمعكلانقراض

خرساممثلعهوالأعالمجلتمعلحدسعارسامنوفالجغراانمهسكالأجمماعتملكوانىنغمأللفرفدطالموضوعيةصعوبةعلىكمثلخلدونابن0قضيةتبرز

-.-..-لا.يعدهولاجتماعلعلمكمدسسالسعضفيعدهالتلريخيخي

الم!دتعتيرنعسهألتالزيحرت!اهونتنغتوعللثمللطعقسمبلا"لحغرافيةلى)7تثم!أوتلك.التاريخفلسفةفينظرأتصاحباخرون

اقىالمراًخلفيفسرقلسطينعلى..ولفه!!ا،!!اث!معفلةهقالتىوالذاتيةالموضوعيةبينالازدواجية

....--.د"الحديثةالفلسفةسارتالتيوالوحيدةالرئيسيةالتارلخ

هدااحلذىبمعىلقصديالألبعيرنأنباليهؤدىلممايأصعل!بعمبلانساليهوخراالظاهريةالحركةانبلوتجاوزهاحلهانحوبعيداشوطا

..--بالنسبةالمشكلةهذهانتهتقدالوجوديةالحرةوابنتها

فيالتاريخفلسفةارادتلقد،الوراءالىولنعدهيببلاجمعتقدانهاهوللظاهريةكسباهمأن"أليهما

التياًلتيولوجياتمحلالحلولخاصةععثرالثامنالقرنللعالممفهومهافيوذلكالمفرطةبالموضوعيةالمفرطةالذاتية

اوروباؤتنظيمالصناعىاًلقرنالناشباعفىفشلت.4."و (1)للععلاسها

العلمبقدرةلاعتقادشاعاذالسليملاقتصادىالتنظيم-...ه-

فستزداًدثمومنو.ممياتهامونغوامضعز،امثفءلىالعانوبانل!-ىألتاريملسمهلاالالعودهوفي

لخدمته.وتسحيرهاالطبيعةعلىانتسلروعلىلانسانقدرةعدهاسماءياخذولل!ستقبلللماضىالمفسرالوحدوي

منهجهحعلفيراغعاالحدلدومعهـمن!مههيحلفحاءدعنو.بتووةناقصةظد-أتاها3منهاسختافةواشكالا

تحقيؤ،التأويحانفقاؤ...بروكست.سريرالذلامتيكنيئعر!ولاالمستقبلطبعائجهلىالبشمالجنسر،حياة"

النظرةء!بعدفيماذؤلفاًلتىالنظريةمنلمدأ:الفكر.ةالتاريختفسميرفمثلا)15(الماضيعنيسيرأ؟فىواالا

اليوهكذا،امرةتعودثمميقيةالتوةالفكرلهاالمعلاسة)2!(ولثا!45ااعا3-ىول5،أى!675

18(لاللهالى،المظلقالعقلالىبالوصولننتهياًن)3*(ء)كامكام3ثه

عالمشابعداتخط!ذهبفقدماركساماد()4.!ح*7ول!!ا3،*ه!:ولكلحهاه!،*ه*49ح!4!أ!ه)مء!3!"

التاريخفلسفةممثلىأكبرمنبحقفكاناًلمدلهمالماورائيات.!س

فبعدهيجلوضدمعاًكثيروافكرالذلنمنكان.لزالوما

عقبعلىراًسااستاد.دياأنميكيةقلببائهادعىان

هىالاقتصادلةالعواًمل-بانلهقوفىقدميهاعلىوأوققها

وئزسبمىطهابالبم!اءاًمنالمعللطبق!جعللااًنالتطو!ماتم!رلمالتياًلابىابمجموعأث

ائم19.جردة!خياليةلإوحداًتالأقتصاديةالتقسيمات

وحيدةالطبقيةيلأزدواًحيةتكو.نانماركسعلىويثكرالنوأتمجموعاتن5محدودعددالادارةلدى

إعؤرثرحعابلدمفهومنلملعملجملبهلعثهلىتكلمدكلأئمالمحيمبمدوما:رإلطكماتباعالادابمنألاولىالخمايخما

علعهيضفيهاكانالتىالعاديةاًلمادلةالصبغةعنهنفى،وكانهمجلدةمجلدةغي!

ماركسىجعلانقال2(.)روهلدريكلرانبلالبلاسيكيون.لال.!ل.ل59الاولىالسنة.جموعة

اًلىلشعرلاحيثمنواجعأصرفانجكرلاشيئااًلعملصغ

وصلالذيالماضيفىارسطوفعلهماذلك.هيجلرأى03""25ا!اررة""

نقسهاًلرأىالىاًقلاطونلاراءدحضهفيقصدمنغيراًلضما

معلمهيراًهكانمااًلمادةمنفجعل،يرفضهكأناًلذي".3"25ادانه""

.بالصورة

بنيانبياءاصعر"كانبارتوييقولكماماركسان"03"25ارابعة")ء

اتىاًنيلبثلمبعنماالدينهاجمالذيفهزاً،"اسرأئليل

الخاصةنظرتهملهمأتقياءبهالمزمكوناًصبحجديدبدين"03)ء25الخامة""

."اًلبروليتاري"هناسمىالذيويلالهو*ئسانللوجود"3"25ال!ادسة""

(8كا).+!اهك!ول:3)وو!لا!س!ء،1ول54؟كط!!.!8د

(هـ*)وو.ا*رر14ء3*ظ5ح4،!.3فىكه)ء3."52بعةلاا""

(+8)44كا*!.343

!98!اح!خيرك!!لفمليفىولديهالفل!مفةءالعميا!ية:/الدكتمربث!رءالحر4محافرأفا"03"10052""

)02(.ولح"ا)!لا!3س!م!5س!!4.!هـ33 !!مر!ه55555!!!ه!5جي
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(.")5؟(.والزمانالمكلنفيعينة3نقطةفيوالثابتوالمتتابعمعحدثكماحتمياامراالنتيجةهذهالىالوصولكان

عوداولنررونرجعةفلامعاملو،التاريخفيتجاربلاءفدعاعادللاديانرفضهبعداذالسابقفيكومتاذست

إؤرختماملامتننمابهنتكبماز،الحوادثيمكنولا،للوقاتع..الغيرعبادة"الانساليةعبادة"هيفظهيللعبادة

ي!ونلرفي،حياديةبحدذاتهافالطبيصه"ركطالمعليعطيهاثقت"فيالتاريخيةفاركسفاسمفةتتجلىواحيرا

بح-هـالماحريىتبينرجمعوهو"،فيهانفمعهماالوثائقالتي4العامالاطبقةستكونالسعيدةالنهايةبانالعمياء

بوجوداحمفولايحسدق!دوألاستهرأروالوصلالع!لأأيةن7ذاقةعاشتالتي،ركسىهنفسفكأن.الطبقاتتلغى

ش-وعصثو.زجير-خلم!إمسفا.)وصودمسبوراالمولدون.لاريخصنحياتطفيفقدتهعما.نعويضاتخلقانالاتابى

يقول5ء3لىاولصى،!الىليل.(ا؟\أاخاريحامادذاوسوفعهدفيمجمدهالخاصةامنياتهافتجعلاستقرار

اإش؟ؤرخورلجس!،"صافيةقياريش-"مادةوجودبعدم))،الورام"راوسععالمالىز-رجبهذاوتاريخيغير،يأتي

الخاصهف.ا-ممت"خىلال،نالماكأيلميخمثلهووازصاتمىجىلىا)".الفسيحالتاريحفلسفةهو

.وعصرهوبيمتهوتقافته؟()1اإش:ؤأتببضيسمحالاجتماعفعلمم،اجل

للاقدذانةتط!جا"فالستكشاااولاآحاضيرللمشلفهمانالتخالاخاريرح،.رفاؤلدحتميالسيرازحدد.ددنوالشطحالغطسلكن

تو-وا)زص!!و.!ال*حيردعل.-امنكط1،،طرزهايةعتدلنقفالزمننطافتمننخرجبهذااذ

ودصجنألا.أعدوثازجعدنففلقلالحيهمن.اأدعدألتا!نانكمنلمحةابرخريمانالا"علىيرتثز.معينمانهجاللتطورونحتمالااخر

هـح)فةالمطف-وء-لحهألموالىوا!راسهتالارحارر،ا)!رهـب".ابىار-جنعندرجدهالدينفسه1،يملن(2؟)"التقدم
..-....لآ.الحالتينفياوالشرية4بداًرفيال!امهذايوضعوقد

!-!كمياص.وءصعاددنوجهفىخبأدديصوعالوداندلكوهـور)ووروج-ل.لار--طعمانوئيل.مثلا!جاء

اللىؤءلىالجواب))ورح41!ا!-ب،ء،ماصرود.ثحاص"-.وتقالبجاورخاءين"طمأندلهبعحرونيتسكارجيماء

(المحمدررفس.!،رو1((وروحهؤا!صميممنفعبمت!ديمةالااحصإخرواوالعدلالسعادةانورسوإوك

الذياهـفىر،نالىاميئنورلافىباكسبةاحى،)"ا3،نتلدللمث-بعى!دنتقولجار-ها!نفهيالمشزل"الادياناما،ومضت

-...و.-وء1ئيشبالوحه-فدووارودإمالى"بن11،تباحدرر..متونإوالى-ء،لهـاواخرىمةقودقي

في،ءالالياحدتسأنءادياصرودكنه.اخاماوال!للأتحجز

عدىرالسيريدعىألدفي-الاولإتهما(فىالمسر)1م!ا،ةءة-ىقدرةلاانالعربقال،ا!ةالنارالصم!فيو

ر،لتت--ز-رحمحنهاصنإؤاادضعا-در"رر-يةاتةاء!هالقوا)ىك!ا،ماوالا"أن،الافانارادةلا.الزصناتجاهيرزخ!

...إ-ميحبيناا،ؤرخينصنا)جعخىذ.هـروء،دمالدإتبالهبوكدصنبدلاكانثمهـ!كنةدرجةيرسافباغواالورهـ-ة

تضقللاالتاريخ!حابةأن،الأسضتت،جااذنالممكنن!الديالخعرحيأل-!زءصحسبتفعونلمبىفلىوواز،3

لتعيمدالحدكرذعيةفالوصنتبدابلالحاضرؤلصضصاءناانمكوص،ا)تعى-صاتص،لت"مفيصتىا؟،موالثسحيحقي"ورروا

يساعد))خالت،روان،تمامااح!،!ودلا"وتركيبالماضياءراجشء،غياوؤجااخلااحفيقبوناونالتحضرازهم"رعتوردون

هـزراي!وز"كماالمؤرخيكونوهوالازمسانداتيةبناءءلى)ت-امم!،وإنولاادزىلجسواوازسم...اف-وتصر

.)27("زفسمهال:نترياللحالنل!دفهوان...دورهةعل-مفي:مون-"ر.)ا(واظاىارفع)حن(لافرن-جبنا

هـنتقربوتع!اختوالمنطقالف!رقباهااضياالذا،يةواناءخقادبالقدرالايمانانومع.(خعه،ريالالىالاجتماع

...الممكنةالتاررجيةوالموضوعيئالواقعوهبىقةةالحقجعنديكون+ااوضحلمبىوز"-جمنالغربانالا،،تقريبعام

المناقبمةينفياويتنافىلاالعلمانتالخابوالاستنتاجل-جنزيميز،معفولاساسءلىررتكزانوبدونالمسل!ين

القوازجنالعلماستخش-رج"لفدجةسازللازوالمثلومسج----بماروافي:للقدرمفاهيمتلاتةبين،فلمو

هـدماالتكطالتقنيذاما،السيارةبت!ميمسمحتاضىانالذيإ،لعربخاصانه:الاخيرءنرقولد6واسلا

ولا..جيددحال"فيوتبقيهماتح!عنعطفانهاالتطبيقيعماوالاكبىمنهوإستفيدون"كتب.،.هذا))يقولون

العربدة.نالسائقتحدرا)تيالاخلافتدورذلكعنيفل")23(..الانتظاررجبالبيتفيالن،رهبتاذاايشيئا

اكثروشعوبرجالءللاقضتاللااخلاقيةان..والسمكرقريرجةاومشاب،"تاريخيةةلسفة-الشعوبتحياان

)28(".اجهـلافعا"3!او!لميبىعادينتبىء،العربعنعرفتالتيهذهمن

هوهدفال"ولنضعالغار-ةاخلافيالتاريخؤليكن.-مباز"فييبحمثانلهيمكنلا،المؤرخفحتى،الضا

غيرمنانه،العامونفعهاالبنتريةوخيروالمثلالقيماحترامالتبىالتعوبف!هدفالاضاريخرجدداندوناتخاص

..ال،،-ف!ذا!ثلنحددلمانمغفىالحوادثاعطاءالممكن..ؤلسفتطتعيشى

الموصوقةالتاررخفلسفةالىعدناانناقائلربالتكبماالحوادثواعطاءماهدفتحدربىبد..نلا

القديمبمفهومهاهذهانوالحقيقة(92)"الاولبالنوع"حمسبانسا،طكعلمفالتاريخ،معينةمعانيوتجربدجرت

اختفت"قدتن-ؤاتاوشاصلةيتافجزيكية5كنطرات،طبيعيءامالىيتحولانيمكنلا،لاعلومدلثيتقسيم

قولحدءاى"فلسفيةاصبحتالتاربخيةالمعرفةلانموضعياعرضاوالوفائعالحوادثنسرداننقدرولا

.(03)كروتشنبى.الذرةلتحطيماوالماءلتركيبالكيماوبدكدرسودرسا

لمعرفةاصيلمنهجوهو")؟2(العلممعيتعاكس"انه

)25(-)24(.دوله+361!لها!د!3ص!كاالد،أ3كاأ!83.!78الفرديبملاحظةوانماواللازمنيالمجردبالقانونلاالانسان

(26).ثه-لماه!3!ا!3ولع"س!،1،ك!اثداه!كا.!.!68-52

(27)ء!4*ىس!ول.8:اول!ء544،كه،حض!!ش!"أكا.!52(23)ل!أ.ولس!3!33وله:-35!ثلالاولاس!89.53بر

(28).*محأ!*ص!3!:ض!!4**4،8حكلاا!كاه!.!32(22).ك!لاك!+80"3-ز"3،،ش!4شا*ا،س!"أ!لا،اكا!ولح.!348

9حى()-(03)ثر.،وله!للأ5حءاح،.!ه2ك!(32)ا*ول.س!3!!ث!ك!ول:لأ"3ح-لماولس!3اس!!.82
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سهه؟"8"مهىصيفغحمهيءبريرء*ء?برءير?**?*بر?ء*?***ءء*م**
لمهممة

لمه

44لمنو!ما!!لى*4
لمه

لمالمهء
"2

الجرسشائكزفيرمنلحداالقلبعروقفيفنحفرام!ىكأءشودة-ا
ترعاناالموتوعين..لهنموت.7*
لصبدا1.عل" لامسىبارد-ءاصوى!و

لمه.نضمحرلتهابعامهللةلعطنتمىلمالحربتهاألحسىمرفافي،انحمذىجامده،لأحلاممناتمو!*
لمه......ابع...لما

00009.-،لملأرهغجماتها...،ص،داهـاها"نش"
سعلا.،الصدىوهجدي،الصحراءلدرعالصلثعليلر.ي-مبورصىلمه

01-،...والمحب.101سماشأ*

.؟رملاغيماتناقنلتظى،دالرمايديلمحورلا.شمق../
لميرلى،من.ء.لا!ر

عصب،وكط،كشوالاولمجلها.دصحح

محلا،قلوبناتغيم،ىدز،الصدىل!،فدولكمتموت"؟

منسلا؟،العيدمطاويفي،وديلا!....3

...."مسع!منالح!صابعلىالدماءوترنعتسء
ماوالا،الموتعيونلمحيإيعى0،،...0

؟.لا..يارحتلمحيدارالنغلصخرها،ليلاضواءعلى4

معتلا:صواءايرعننىباجلو؟حرلسناا!هفدقمن،الأسىلاحة،الا!ل!منات..!ر
لمه:غض!فيكالاعصار،الاصدأءددوردنهيم.وة.مبملمو،

.....،يالاضحاى5لتنهتى

علر،،الصدىلهب،!لوبكم.لموت"،وصبولأ-وهنمارهـوناللحوموتقتدص
م؟"!سغصمنالحتصليصعلىالدء،ءوترتعنشى...."
لم!...حرب،!ا.نملدربصدىلمحنحن"

،.
..الفناهاجىولولنازلف.لسكاكينادهلمد*
لم!،النجلممنتحميناالليل!بور.ءد"ء

*01روىدونورحن!موت.ء
:.الوهممنحنحعاىلل،اشتيا!كسدرعلىلا..ومتنالأ،
..،هاثنامنودبس

والد.كرىاليش!وق-2برقبلا،صاعقة،.ننقض،معاولالسدءفاصوات!ه

."
تهويماالاحداثصدىلهايعجمسافاتالخريفيهمنابعهماناشرة.اللجاكاب،فقنأنجوب

..لا....ب-"الظ!لامفآضواء

بة..تعتيما،!قارمادهـن،جدارمماوزها!يوينمو.مميهرحىو.نسال!م!

احمر،لاهاوكللا،قطرانأالانداءيرشححجاب0.0.0.1.!

الاسطر.مورقللقياايديناتمتدفلا.الننمو!دم!نبسم،حواحنرر،ب"تموتأ

مثمر"بالاسىخيالالللقيانمضغفنبقى*

مسموما.،الانوارشاحب،حنجناتبدولاسرارالاقن،حداأفيو؟

ينمولقائنافدوننعهـوحه!حرأءفيونحن،نموت

تعتيما.،الافقرمادن5،حدارمس!ود،الامواجمتحجراحداقن،فيالاجلفضوء4

حدائقها.11ألاز..وتحذلنا
لناليعالنادوحنحمولا..مسالاتب..مبور-مدر.ء..

."."...،.تمتدوهي..سهلحدأرهالمسصوسحدالعها
اسرارتعتضلكي،تحضنهالوارامن......لا.

وتيخار؟شوقيميتناالنهمارميلادنحسكالحوسانمقى-والحعدالسمحيت،شلاءامنبتولمحيها4

......بة.رفدالحسدىرهاالخيومفلا..لاخموموزهـز!

كالسلالتنغيممبحوحهبنبرهالخري!!يحضننا/.....ءلا...لا*

الظل!اتمسهادمنرواقالهلمد،يسدورووسمما!ووالرملن

....،!.مة"ت!دولاأرسرالقنااحداو !ي
والولالحعدمرا!ى،سام،لموسناترود،به،ولحن

شوكهاأانقظفا

!االليلحاطبمغانيالاديناواذاتدعوناوأت-.الاهصرخةسمعنا

لمما،"السهل"الىوجداقهانجتوتفيضفأنفسناردىاعجافااصا!عهافى...نا بك!هدهد

برالغيماتستمطرلعلهالالسماءتحدقعينناول-+،لسقمنا-اكالاة سو.من
لمهاصابعهاجمنتجةيديناولماءبلأنبتواوقنا..نموت

العذهـ،زهرهشاغىاشراقالماءوصوت..لتوقظهاثنالاهافىتلظىالاححارشوىزاقى..ف!
لدعوها،.والعدرارالالساملسوهلحن،بطلبععىالطلمماءدثى!ودحن*

؟
لاكأشباح..تطالمنا* يسقيها.،نداءالملة،محى

اصشنر؟لرعمافيناالتذكاريهدقدانحن.،خطالاهالناتمث؟
...ه*

لمما،الانجرالصدىرؤىالمساءترانيمتساقيهفنلقاها،اياديهالناتمد7؟

الامس:مننبررجعهافي،نغمةفتغليإ!اصداءدونمنرؤى؟

تحميهاالارواحضجتدروبمنبقاياع*

".....:.ضيهاماالاحساسيرعتنسطورمنوذكرىالهصىنابحليلالتزإجهكبروقفيتحجر؟

..........المتسىللصدىكسالىاهدالانمد.و.*
لمر-.لحىل!

*ل!كهكه!هكلهكهك!*"،!هصهي-كلي*!هلهله!هله*-ءلهكهلهلهل!ة3،!ه****!عم*******************عم**********ءبهى***********
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!صه!!5555!555555555هههلم!*-،"4"4-،ء،ل!،!ه4،،،له-،*،،مه!هكه*كلي،ت!*،مه4!ه"*"!!

الرجس،طافحانينيث!ل"..الليلاغار"...؟

غر؟كالرمسالظلماءمنترتيلاالحمومغروبهيقودأ لآسغء؟يلاقيهمايغمرالاسب،نسعيرهوفاض؟ اياديه؟من..عصفاالانسلمنشوةويردي!
فل:خوزهرناليذبل!

يساقيه؟واللقيابإلدففمن
الفكئى!نى!مئؤؤتنحلأ!هزقي؟،يا.نىكان-لاانلدضحىنذراا،عباءتحمل.قرالا؟

-..منهاصرخهولدت

الصم!فيضاعصداها

.يروت؟سورالنايبنيفمن

833؟3--لحمزر13،ب.-صهأ!الموتغاره!رأناعن لنمنع3

الطلمه؟حرقهن3لوردا لحمي

النغمهاموحلابتهالدمنالمحي،لحنحيارى

ةد*سكاكيناابدئلحدالليلفهذا
اًرالا

رحمه!مادونمنربوعنالجزت12

ألالسمرت،رزر."إخميه!اسخندثارأس-،سورل!ارعأ؟رصاصيةمتارينعاالوسنىالقريةترابمنا/جبل

يسقيها؟الماءواين

!"أ،الرماديةسحابتنلجفتمفدأ

تمويهاالرمللسرابفيور،مت3

لاشتراكات*ال!)بخفقهمننبرةولكن"

الدربالىالطامينورهاالضعيفهمنتاعلنلفيالارت

الطلماءتدعنمهبت!"

خصببلا.والايدى
لير-أ2:روورورلبنانفي.1،.الجدبضمر5انتعاشيمدزةالطوفانمذابحثصد؟

ليكاناتسنيهاز،:اخارجفي:مدنسةاحقادامواجألانصلرعفنحن*

ةالهربمغلودهالدجىفأ.واج

دولاكأات6او-وبالحببالذ.درىالمعروقجرحنازمنكما

!إالربادىتسبيحاالالداحطافتمامنى

دولارات0.1اصىفي؟،بأيديناالذثرىجفت...ولكن

"/.جنونابالطلماءالطوفانطغى

ريالا.15:اًلارجنتينفي:،الصبححدائقيجز

تضحينا،ولهفيالنيرانترعفجراحاتقاسمنا

لعادلهاهمالاولل25:.لرلىحيةاكاتسالاء؟بالجرحا"لانفجئنا،جرحاللدجىطلبنا
..سر"،يعلو!لالارواحص-متلقرأنا

،،المفيالتسبيحساهمرعظنلمونحن

مقدمااً،سركسهفدفعأ:االسطئمدجحة،الوداعرعشصوتنماوينزف
ياةوالرؤالالامترىياوداعا

بريديةاومصرفيةحوالة؟......ياود اعل

أللقيما!الى

(لم:...!اللقيا-الىلمه
كا.*لمه

-*.بة.........،

*ميلانات*البحر،اضاعةكالسندباد،المدى-قفرفي،الان،فنحن؟

اشواقاالجوفاءالرحلةدروبفينزوبع4

الادارقمعلثسأنهمايتفقكأ!مرصدىهدها يهد*"
يراودناحتى.."

."!أ*!.،تعتيما،الافقرمادعنإ،إتهوجندمامفدبماىللفيماجدأنتبل .؟حر الىالمراسلاتتوجهبهايعجفات

123،.بصبيروت،ا،دأبمحلة*مصطفىبرظدلفداد
الادابكلية

ر!هههه55هه55555هههه555هههههصه!هصصيميصي-**"!هت*،،كه"إس!ي
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م5ل!!بئجفى!-ل!فاظ--

حع!جم!!همىع!جمى-ح!بر!ىبقرمحا-هـلراً

..حيححير

هنمالرلييانهنراًهالتبيئاك!اًننجاربهذهفائ!وان.نحلهالكياًلبحتوظيفتهالذجمم(االفلسفةمناـلونذلكهو)*(الجمالعلم

الذءالوقتوفئ.اًلوظائفبينالتضاربهذامنيرجىحلوهو.صحيحةبطريقةالجمالعننكتباونتهـلمعنممانقمسدءيخما

العطفبعين.فنظرانفيهاًلمسشحيلمنيكونيكادللاعمالمميزةكسمةالجمالعنالفكرةبتوضيحسمنطقيا-يختعي

التيالمفلسفيةءالمياليتوضيحعاتقهلحلىياخذانللنقدمحاولةلابم!الاحكامكلوداًء!ناقىاًلسلم!المبادك!ي!حانهكماالفنية

ناالا،وظيفتهفيالجمالعلماخفقحيثالعمليمجالهفيتضمرفرعا-يكونانيجباو-الجمالعلمويكون.)1(الجمالية

يضيفان-راينافي-يمكنوالعمليةالنظريةالوظائفبيناًلمخلطهذاًأأ،*53*97"معياريةثرالة"وليسالنقديةللفلسفمة

العملفييكمننرالماالوحيداتنمرالحلويبدو.كموفىالىفقطالقوانينبوضعولييبحثهمجالفيالفهمزيادةالىيهدففموضوعه

وثيقاارتناطابحقويرفنطالجماليللنقدسليمنظامخلقعلى34،*3،!أ،!9+8؟ملأبوزهنكتبرنارريقولوكما.العمليالمجالفي

*مكانوفيبلاًلطبيعيمنوان.معهيتطابقلالكنهالعمليبالنقدوليستالمعرفةاجلمنوتوجدللفسنفةفعاًلجماليةالنظريةان

موهبةالرجلنفسلدىتكونبحيثشاذةحالات.هناكتكونانانعمكلنظابملكلاقفكماذلكومع)2(العمليالتمرسالىكمرشد

لموا91،الجمالطلمهياقىالنطريالتحيلوموهبةالعمراكقديرله.لكنوانالجمالعامفان،عليههولماالسهلالفهممنيستفيد

ومن.يتقرماانالجمالعلماوللنقداملهناكفليس،هكذااًلامريكننوعمنفطأبقانهالا،بالنقدالتمرسوخاصةاكمرسمععرضيتطبق

نااخراتجا.فيوالموهوبينالمتمرنجبنالرجالانتوفعانالمحتملنجبر.أصيل

المدانمىلفلانفئهمنف"ليدلفتملعيحدطرلنقادلمصادفةدررحيتنمنمكنينحدسجحولايفورالسيديوضحاًلادبي.النمرمنادكيءكتابمنصفحةاولفي

)1(بمضها"عنقماماوالمتميزةالمضنفةلمالافطمة.عا.الفلسفةالأدوظيفةيدمجانفيعرصه01.!همهلمءأ"!4ريتشاردرلرمسترونع

يجمعاقانسانلانكانواذا.حدةعلىمنهما!سنعالعسكلاولذلكع!ىاً!تيوالالئلة"دوحخفةفييقولوهوالنقدساًلجمالهام!

وكأنهاتبدولافانهامقدةلكنوانعليهاألاجابةيحاولانالناقد

فعالة.بطر!قةالاتعينيحالعانالوحبدفالننرطالاثينبستكونوكيف؟قيمتهامعينةقص!ةلفراًءةيعطىالذيما.للغايةصعبة

الحدالى،الميتافيزيقافيالجمالعلمينغمسالاقصالمحدوفيلأأحأ"هـ3الصورةتلكنفضلولماذا؟كيرهامناحسنالتجربةهذه

وفه.التطنيقفيمنتعغيرايتافيزيقياالجمالعلمهيهيكونالذيباللحظاتلت!متعلكيالموسيقىالىنستمعإنيمهـئناطريقةبماي؟غرهاعن

نااخبرتهاذاخيرةخياةيبتغيالمذيللاذاقالجموىعديرملنتيءمناحسنليسالفنيةالاعمالعنالمرءرأك!يكونولماذا؟التمينة

.لمنمهولماللهشركةحسبالعملهيح!400؟؟!ولالضيرقييجببانالنقدواجبمناقىالرئيسيةالاسئلةهيهذه؟الاخرين

الله.اصلدةلهيفسرانيشنطيعبحبشيعبكلمجبطاقساايرضامبدئيةاسئلةعلىالاجابةجب9الاسئلةهذهعلىوللاجابة..عليها

"اللامتناهي-هو:اًلجمالانشلن!معنقولاًنالجدوىمنقلةمانهولذلكاًنيمكنناكيف؟الموسيقىقطعة-القصيدة-الصورةءـيما:"خرى

كماالفكلة"بانههيجلمعتقولاناو."متناهيشكلفيالمعروضتتعلقاسئلة،الاسذلةهذءبينومنأالقيمةهيما؟التجربةنقارن

يستطيعشيءبكلملمناورلديككاناذاالا"للحواسنفسهاتظهرتكونكيف)بالاخلاقيتعلقوبعضها(القيمةهيما)بالميتافيزيقا

الجمالدرجة2واضحةبطريقةيكتشفوانالجمالمكامنعلىيتعرفانوان.اًلجمالبعلميتعلقوبعضها(غيرهامناحسنالتجربةهذه

ننيانبذلكنعنىلاونحن.الحوالىعلىيعرضفضبمءكلفيالكامنةونحن.الاسئلةهذهعلىالاجابةيستطيعلاكنقدنحننفهمهالذياًلنقد

لكن.الميافيزيقيونبهيقولالذيالميتافيزيقيالتنظرهذاونترعيةقيمةاًلماسةبالحاجةيحسواافيللنقادالقصوىالفائدةمناقهعلىفنفقون

الجمألمزاياحولاكليسرالطملمنالكثيرعانىقدالجمالعلم،بالضرورةيستخدمونهاالتيواًلافتراضاتللافكارالفلسفيللتوضتح

عئدمانعنيهماههم1انانسانايولعفييكونانقنلالكونيةالة*!*هـأوليامزالسيدقمموقد.حرقنهمفيمكانكلوفي

هذءنكتشفعندمانستخممهااًك!المعاييراًوالجمالعننتكلأمللنقداًلثانجينوالضجراًلغموضبينلانه.المهنةكلمكجيلةخممة

الصبغةذيالنقهياًلجمالعلمبمجالفقطهناوسنختعى.المزاياالنظروجهةمنكيبرخ!لكنه.لمبادئهفنماسكةقواعدارساءسبيلفي

تشوشا.اكرانهرغم.نأكيداالاكئرعمليةلحرفةوالعلميةوالاخلاقيةالفلسفيةبالاسذلةنعهداناًلمنهجية

بمثابةالجماللعلمهذهالنقديةللفلبفةوالفنالادبنقديقومحأأهـي؟؟مم!!3كهآحأأأا+3والنقدالحمال"!علمكهابمنقحسل)،(

كعا!ل!لجمبماليمكنالعمليلصصرللمما+أيممالا؟النظربهللاخلافىولالتنوحلالتطبيقاسبونهلرول!دبقلم

)1(.الجماللملمدفيئةقوانينيرننضمنلاالعمليللنقدواحدحكم-البريطانيةالمعارف!داكلرة)لالجملعلمسلىجيمسيعرف)1(

الف!لسفةبانهغرفقدالدراسةمنمرع:بانه(عشرةالح!اديةالطبعة

هـي!703+ا+هحدمأ!33أالشمائعالتقليد.ليفيزر..تدكتور)1(.الجميلةالفنونفيا!الذوقوشالجمهـالف!يبح!ث"نذىالملماو

212س)5291(2918الج!مهـالعلمتاريخ)2(
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الاعمالبينالمشتركةالخصائصوصفالىيحيدالنقدفانولذلكامظاهرااكانسواءسسيئابهلسنعينالذكيالجمالعلمكانواذا

بنفسالرديئةالغنيةالاعمالتحرزهاوالتيالفنيةغيرواًلاعمالالفنيةفمنذلكومعالتامالعبتيتجنبانيستطيعلانقدكفان-باطنا

هذابثليحولوفد.اًلجيدظالفنيةالاعمالتحرذهاالىالقدرةالعمليالتقديرلان،الجمالعلمعلىسمابقاالنقديعتبراخرىنظروبرهة

تأملالىاًلحقيقيالتقديرعنبعي!داالمندفعاًلقاريءانتباءالخللالناب!والاحغالخاصةالانسياءلجطل3ا!3153،مهـم"!3+ه.أأول

عامعليثكونباناًلاحنولةهذهيتحاشانللنافدويمكن.الجزئياتنلمباديءنطريةدراًسةعليهايعملالذيوالنهاليالوصيدالمعطىهيمنها

.ومتازرةخالصةمعطياتلمنايق!مانيمكنفمق!وبهذاً،يعملهبماالاخلاقطالبعلييجبانهوكما.الجمالعاموهيللجمالالصامة

للقراءعملهيؤريبانهيتأكدانإمكنفقطوهنا،الجمالعلملمدراسة-هـنيءانوالجبرالاخ!لأفيللخرالعامةالمباديءايجاداًلىيسعىالذي

تأثرر.ذاتبطريقةللاراءكاناذاالاخلاقيةللاراءالميانيةمهـ7؟أ?4الاحكامعلىنفسه

الافكارارشادسيطرةمناساسعلىالعلميالتحليلكليتقدممنفانهولذلكالحقيقةمعتطابقالىتستبقىاناليهاانتهىالتي

فعالم.للتحليلالمجالتحددوانبهافىخوذالمتحليلطبيعةتحددالتياًلتقديرءنبعيلإاقيمةاًيالجماليةللدرالسةتكوناًقالمعقولغير

ورصفهالكيميائياما،الطرقمنبطريقةمعينانباتايصفالنناتالمناشرةالتقديراحكاماًلفلسفيالجمالعلميخلخللاوربما.العياني

الطرقباحدىتوصفانيمكنفالصورةولذلك.وهكذامغايرةبطريقةالذيالحدفالى،ولذلك.عليهايقومالتيالاهـلمسيقوضاًنبدون

شخصينظروجهةمنأخرلىوبطريقةالفنبتاريخمختصلرجلبالنسبةاًلناسنتقد،رالعيانجبةالتجربةيسحلوانيجسدانالنقدفيهيستطيع

فسيحكمالناقداما،صئعهافيدخلتالتياًلتكنيكيةبالعملياتمهتمماالاساسبمفردهيق!مموانهذاتيمعيارفانه،الجميلةالاسياءعن

علمكلفيبهالأخوذاًلتحليلطبيعةفانولمذلك.اخرىبطريقةعليهاجذريةتنقىبحيثالجماللعلمنظريةدداسةلايالضروريالتجريبي

ناويجبعلمكلفيالمتبعةالكليةالمعرفةاساسعلىتحددانيمكنولذلك.لهااساسلالمخيلةلامعةسحابةفيتذوبولاالاشياءحقيقةفي

العلميفالتحليلثمومن.للتحليلعمليةكلألمعرفةبتلكتتصلالجمالمعلم،تمايزهمارغملجنبجنبايخاطراانا+شينعلىفيجب

ولهنجب.والمرقابةالارشاداجلمنللعالمالنظرلىالتجهببزعلىمبتمد.جماليةقاعد"يتضمننف!ديحكموكل،النقدبدونشيءلا

نابمعنىعلميايكونانويجببلالنقهـديسننطيعالاقلعلىالدرجة.نفسهولصالحالجى(لعاملصالحمتماسكايكوناًنالنقدعلىلكن

لتحقيقها.وجمتالتيالاغراضمعفنمشيةواوصافهاحكامه.نكونانأ+هـ،؟؟هـ؟؟!51للقيمةشارناتقديراالنقديتضمنالذيالحدوالى

الافكارمناطالىداخلفيهيتحكمانف!يجبمتماسكااًلنقديكونلكبملكنالواضحمنفانهاهـ3*!ولهـاهـ3النفاسةاوأ،3،!*هحأ!7أ+ه*

ومرمرا.ومشوشامزعزعافسينقىوالا،الجمالعلمبهايمدهاتيوال!مسيءالشيءنفسيعنوااًنعلىجميعهمالنقاديتفقلمماانه

نجاحهنجينتفرقانيمكنقاروةاىهناكتجكونهلنولجحاففقواذاهانهالفنيالعملرد.ءةاوجودة!لىاحكامهميصدرونلحندماالصحيح

الواضحة.النظريةالمبادكيءمناطادهناكلشيانهومع.وفشلهوليسءتابعةنجبروصرخةعاديغرانشوتش.نظلاناحكامهم.علىيتحتم

قد-ذلكمع-ءالميادىبعضفانالبحثوقيادةلأرشادالواعيةكلمحئداًلجودةاتمستوإكلتتضححتىالجماللعلمميمةايلىها

النظريةللقاعدةإتحلمواذا،للتحليلعمليةكلفيسفلاافنرضتءليىايرتمدونالتيالمصلمفةالشتويات.فتناسقوصىحدةعلىنافد

البحثفانوالاضطرابالتناقضمنخاليةتكونواندعائمهاترسىان.منتظمةوحدةدياحكامهمهي

الشعبيةالفكرةمنوالاضطرابالتناقضذلككليننىسوفالممليالنرثدمنعابرنمطسوىلشسى-تمهيوالا

تكنلمفان،جمالعامبدونيرقومانللنقديمكنلا.المنتظمةغيراًلجوابكانادا؟يصفهالذيماازن.ايول!فوهوالالواضعااكنر

فسيؤديولذاصءجمالعلممعسيعملفانهجماليةارضيةلهمنبانهكلتما!تيبفانكاًلفنيةالاعماليصفانهللنافداواًفحا

منومنبوذالفلسفةمنمطروداليومالجمالعلماًن.سيئةبطريفةلحعلهكانتولو-!!نف!سة!اًلففةالامحمالمعالوقتهنانقضياًنالاحسن

التواءاتمعكعراًالجمالعلمفيهيخنلطالذي"لوقتوفي.العلملكيانهوربرإرا.النامدوصففراءةمناحسنشهااًخرىنسخة

مطلاظلامحتميةنتيجةالنقدعبثفان،الافقوالضيقةالمضللةالنقدالذبم!اًلوصفايالنقدمنخاصنوعبالهإدعىالوصفيانقدافان

نظرياتيتضسرناقدلكلالعلميوالبحث.الحاليالوقتفيالجمالاًلنقدكانالماضيوفي.الفنيةالاكلمالل!د،رعمليةدياًلاخرينيساوو

منالمتباينةوالتركيناتالافراضاتمنومجموعةمختلفةشخصيةعنبديلاالعامةلجمهوريمنحلكيي!بادمربةللتونالوصفي

فانهبالنظريةيتممسكمانادراالطنيعيالعا!مانورغم.المتناقضاتفييكنيمولذا،الكانبمنحظاافلكانوالانهمالاصليللأمملروين!م

تجاءبهايحسالتيالعواطفانوالتمرينالغريزةطريقعنيعرفصب،فرييلاح!المناسيةوبهدء.كافيةدراسةلىراستهاًستطاعضمم

ناناقدكلويزمن.وظيفتهمعمتناسقةنجبرتكوندراًستهموضوعلوصقيءن+أ،؟دا"رسكنكتبهالذكااًلوصفهذاًمثل-لي!سون

لا.هأمةالعواطضمذهيجعلكيفاًحديعرفولامتناسقةعواًطفه؟شبرسكي4"9+أ*هم51هـ"أ،،،ول+هلاهلا"العئراءنمو"بوكشميلي

النقديستطيعولا،النقدعنعزلاذايتقدمانالجمالعلميستطيعصورةوصفه!كونانرسكنعشفقدللعملالذافي.نميمهالى

علم.فيسليمةقاعدةبدونتقدماييحرزانسنةنالثروهلاحظوقد،نفسهالش!يءدؤيةفرعةيهمتتحلمللذين

بحيثمتحداسلاحايكوناانللاثنينانيحفلوذلكومع.الجمالمنادمنكانانهخىللغايةمرضياهذاوصفهكانكيف6.91

احدهمايمنحهاالتيالمساعدةانيبروفانهالاخرعلىمنهماكليعتمدانتشارلكن.التاريخهذافيطهرتالتيالجيدةالمفو.نوغرافيةالصود

.التقدمطريقفيالا"شينكلاتثبتانيمكنللاخرهدمقدبالالموإنالصوررس!اعادةفيالاليوالنقدمكالسفرالتسهيلات

لي.نبدواًلجمالوعلمالنقدبيناًلعلاقاتهذءدلالةانورنممإقدمانلهكانواذاى.وبخبفت"فيالناقدهـعلإهايعتماننىالرلمببزة

اًتفاقياياًلفكرةتلكتحرزفلم،اًلعامللذوقالكفايةفيهبماواًضحةالمململاكل-حاًلىإشبرانالوصفياًلنافدعلىفيجبعمليةفيالمساعدة

ريتشاردزالاستاذمعيقولوننقادفقطهئاكفليسرأيئاوكما.عامتمصسوفانهاالا-الدقيقةالتقدإرلممليةحيويتهافرغم-اًلفني

على!وظيفةبينيوحدوانلنفسهفلسفةيشقانالنقدعلمعلىبانالنقدانذلك،طجزاسيكونالتقديرفانسالمدربيخرالمشاهدعلى

لماجموحااكمريكونواانيميلونالنقادغاليبةفان،ووظيقنهالجمالفيالمساعدةسوىالاطلاقعلىفائرةلهيستوصفيبانهةلمعروف

كعيروهناك،الفلاسفةناحيةمنءتناسقويخرجرإئافرضالهمإبدوالجمالتةالخصائصهذءفانذلكومع.لهابديلاوببسلتقديراعملية

وعملهم.النظريةللمثاديءاغياركلبفخريرفضونالذينالنقادمنبحلها،تحلانيمكئ"مقبولةوصفيةكلماتهناكبسهولتوليستكنشفلا

محاولاتبعد!الكنابقام":قالعئدماباتراليهسبققدعوقفوهذا

وليعبروا،مجرداتعريفاالجمالليعرفواوالشعرالفنموضوعفيالعامةالخطريةهىالفن1نملسفة"اندوكاسال!برو/فلسوديقول)1(

عامة.قاعدةلهيجدواوانالمموميةفياغراقاالاصطلاحاتاشدفيعنه3عىا929ً(الفنفلسف!ة)"للقد
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البمهريالنظامج،الخريطةان..يتفقوناجعلهمانالعيانةبالاشياءالىجنباومتداخملةايحائيةاشياءالمحاولاتهذهقيمةكانتماوغالبا

ثهـ-تجارب!!كنيستفسرونعندما-ككليرىالذياًلانجليزيللشعرالمفنفيحققبماالمنأقشاتهذهمثلتساعدناماوفليلا.جنب

اكوناًن..بننغيدبماالمثاليةالناحيةومن.لهمبالنسبةهذايشبهاستعمالفياو،فيهاجمالاأكثراوجميلهومابنىنقرفىوانوالشعر

.!انفومالتمتماكدلكنيالنطريةالمواعدطري!عنالعملعلىاكمال.فالراالمعنىمناكثرب!عنى-الشعر-الفنسالجودة-الجمالمتلكلمات

هـ--كانتادااولا-!وييانيجبوانهالمقدمةكليألياحاولهالذكي1لغفسهاختطقدبا.نركانوبالطع.)1("الكلماتهذءبهتوحيالذي

اعمسلاـن"لرئشيهميوكان...ننميئا.ساوياـلنظريةالقواعديفدلىانيمكئالجمالانمنمطكداوكان-الجمالعن"اًلعامةماور.فه"

علافةعلىهذااليس:الخاصوالنحليلالمياريةالاحكامبمه!طلحاتالاشياءنتركهاًلذيالانطباع.فصاحبالتيالمتعةوقيمةدرجةاًساسعلى

امسن-ستديوبأنه؟هكذاتجدهالا-الننميءمنالنوعوهذا؟ذلكمعالتحليليهزهاانالقاعدةهذهفيالمطلقةلثقتهمتررداوكان.!وفه

الخ..هدامن.إلغاشماكنطقي

برمتها(ا!ناعااكتر؟لطبعهي)للغ!مرههذهمنكيراالمحتطالتنعدهـدرواذا.خاطيء.فصورعلى!ؤلمالشكهذافاناعتقدوكما

وقد،المعاعراًلنفديميؤمالاحسننمطيهنظروجهةعنلعبرلانهاالكنابهذاينامشهالذياًلقرضسيسفهتائرءفاندعائمهيرسيانله

تقديرعمليةوفسهللتتعجعوبصراحهاًلواهعميالوجهههذءظ!رتالفهمهذاازيحانامكنواًدااًلالماءهذاًافحصانانوبم!واناس

اذبدلانفسهامنلعيمانمناكرالاخرينجالبمن"لفنيةالاعمالالأفتراحهذاقدموفد.المنافشةفيابدأانفيلانتاولالخاطيء

النظروجهةلحاجيانهايبدومانهذلكومع،للتفديرنرياقااوسلطةسيافيدي.".ح7،!،!أليفيزسفالدكتوروبشهةقاطعةبصورة

اًلفروفىنوفحأنعندند-الضروريمنانه.تسيمهااجلمناكنبالتىص!+!ول8*ا،!اويلكرينيهالدكتورمنلضكوىعلىفيهردمقال

النعيديدضايااربعهناك.نرمىهد!ايالىونرىبينناالقائمةامامالتيالا!راضاتعنمنظمةبطريقةي!دافمولمميوضحلمبانه

اًعتقدوانا.النكلارمنمنفاوفةبصرجاتعلميهايؤكدامبستهالنيوفد)2(ا،79"أ،دا+هأاًلتقييماعادةفيالنقديةكتاباتهعليها

ويبدو.تماماباطلةفهيالاخرىاًماحدكبيرالىحقيقةمئهاثلائاانبناقداًعنيهما":يليكماجزئياالاجراءهذاعنليفيزالدكتوردافع

إلاخرىاًلفروضمعبداعهكقطزيفهيندوباطلا!تراضادخالان...المثاليالقاريءهوالمثاليفالناقدةللكاملاًلقارىهوالشعر

عملاالعملي(لنفدمجالمنالظاهرهالمجماليهالفواعدنبدنجملوالمتياننعاولالذكياًما،بلتقييمحتيقةمهتم-الشمرقارى-فالناقد

ءمتحسنا.الخادبممنالاشياءعلىيطبقوبأنهبمعيارالاموريقيسبانه"فصورء

التخصهوسي،كلوكبلأرلاالناورى1مراًرابؤ.ثدانه-أمسماسيتهبكليدركاناولاالناقدفمهمة.للعمليةتصورسوءفهذا

النقديريةلجربهويلمعي1لعمل1)1(أح!ا،داأ؟هـ2دبدالذيمعيناتقييماويكمنانتياههيسترعيالذيوذالرهذاالكاملةللمرهفة

الذبمماالمدىديالابج!وافطبرباوحررارلمكنلانعدهوانالحالكهيتساكلدانهالجديداًلنتيء.نجربةفيينضعوكلما.الادراكهذالي

-ءخ!حررالمد"ا)وهـلىالذياو!وعاولجاحليكمال!بهب!د؟.هصععلامةفييكونكيف1هذ(؟شأينمنةوظاهرياضمنيا

رايناالنطربةال!لر،بخه!دمن.النعطههذهدي!ديناجدالولاكهـشءديهيشفرالذبممالننطيماماأالنسبيةالامميةمنلهيندوبم3

مىلكرارهااًنور3ر،عنهاالمر،حاً،يهـ،ردلألىوحو!(ج!حميعهانها11مقامة"لافني!اءفنظيمعهوهـنثمام4"مقام")فهعلىجوهري

از،الداعيومنانماور-ء"للك!يارههرضإح!هـمانومكنارخعدلدمالكاد(!ولي!ت،الاخرىالاشياءمع.فنسابهارجدتالتيالاشياء،متمنسابهة

مكلنافد5جي!لا!!لضلموإكعي):ص،صرودلهرعم،العدوران-نحدكراعنر!توكما.المجردةالاعتباراتطريقعنمحددانظامااونظريانظاما

اًرمفاتالتكماص41ادو-رالا!مال!ثددءشكليىس!كن؟رمدرأن!جبالنالمحديمكنربماالفلسفيالنمربناًنفيشكهناكمليسقبلمن

.جيروالاالدالركون-لؤهلهالاهميهالراكليندخلاواكترغكيدااكثريكونان-مثاليةيطريقة-

النظرفي.جاراتالاح،لدخلحشبةحطراهارارالمؤكدلمنانه-3ايذياًلحس!اًناًلملاحضمنلكئه.اًلقيمةعلىالحكموفيواًلعلاهة

الموضوعةللاعمالملالكلالنجى-ررمنلحداورموووربماكلماجمهالمدلرديعلىنمنم!يجعلناعليهنمنمدوان-فاقداباعتباره-الناقدمننطلبه

الون.مجورلعتالحدورنقاسمنخشىانالمعقولفمئولذا.شاقيلهد!تحصيل

فيهالىلوقفالة!بمما2الثدالىالاقلعلى،إضااهدامحسعوواناعنمحصلةكلهاوهذ.ةالافنباهانجا.وفشويشالبؤرةعنوالابتعاد

عمليةودييهال!"-.العمليةديالنطر!"ولا)مواءهـوالا!يربرحدعلى.لحعلاناًلادبيالنامدوعمل.اًخرنظامبخصائعىنظامخلط

النوعيةللمعاييساببكافيكيالنطنيىهوالاكاديميالنفدوغلطةالتمدبر.دميما.لناسعايلاحصوانمري!ةمماملة9"هـح+همفىاسجابة

تقديرعلىلمدرة1ميمتبطافانجرايسيبانهوييموالمنيةالاعمالعلىانويجب،نقد.كلالفنياًلمملازأءاستجابنهيطورانفيمزيدا

.اًلاحكاممعاييسىلكمئنفديرعمليهكلماليذلكومع.آخرشيءأيوضدامامهالذ؟الشيءمنمحلهيخرميالذيالتجريدضديعترس

شالفي+هلا+أهـص!5"أ!مول،،بينيونلورسىالسيدعبرووريكونانويجب.فيهفائماوالعملعنناتعمتناسقغرفعتعميماي

التجزمنلماماالعقللطهران)ءةالصينيبنلدىالمفئيه"لمثلعنلهويجبتفاصيلهابكلمافصيدة-هذاولنقلسيستوعبانالاولهمه

فيهوكماالجصاللاستيعابجوهريفترطهوالمسيفةومنالامكاربلالكاعلبشم!لهاالناحيةعذهامتلاكابدايفقدلااندائمايراعىان

اًلناسان"القدامىالمصينيينالفنانيئاحدشكاوكما."الحقيقةمنلهابماالاحكاموهذه)شييمياحكمااقاماذااما.يؤيمهاانعليه

نقد!مفيفقطليس"عيونهممناكتربئفهالهمالصورالىبنظرونالاحساسوبهذاالكاملالامتلال!بذلكيطيحفانهظاهريااوضمنيا(اًهمية

التخلياوعليهابالطكيدلاففسهييسمحونالتيالانطناعاتلكنالواعيالجودةنوعياتمعهذايتفقبهب:يسأللاوهو.الفنيبالعملالهـامل

ولذلك.كاملةغيربصورةموضحةكافتمهما،نظريةعلىتنطويعنهاتقيمهالذيبالقيمةالمبافترالاحساسجعلالىيهدفهوبل؟الشعرفي

)2(.الاقلعلىإشنخدامهايمكنانالمتضمنةالنظربةعلىالمهممندأنهحهـ95لأحولوالنوة..وضوحاواكثروعيااك!رالقصيدة1

اـلنظريليسالفهمتطبيقفيألخ!)ـستخدامعنالناتجالخطرلكئبهذاًللشعرمراء،للشعراخريئلقرام.لكوناًناًليهااهدفالتي

فيكلكامنةالفنفأننظريةالحقيقةودي.الخطريةنلغيلانكالمحيانحذيرااًلاستجابةتماسكعنإلمتطودةفكرتيبوضع-آملتوقد..الثسكل

الامكانفصر!زمايكلناًنيجبنجحيثنقد!يقعناعينمنصب

والمخغاق!22صفيمقروحالكلمةهدد2لفرهالذيالمعنى)1(

الت!الطن.()1873!ي!آأكا!!!3هـحلاكار(الطن)عصرككابعقدمةفيا،

يتهـناولمقلل.ي!57أالم،؟أ52ء،1امث!ي!كا!لما:ادح!!ارور0.21بمي!ا+ه+2+هحآدام5اثئع،أأدا"التقليدفيوالغلسفمةا!دبيإلنقد(12

.91()اًاًليابان1وا"لص!فيالغنوتطبيقنطرية)1652(
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الحهدلكن.تجربتهفيالمف!نياًلعملبهيحققالذيالكمالمحلىتعههتمدتجربةووناكوليست،مباشوةوغيبرتلقائيةكاننتمعهم،،.لقديرعملية

عهلىن!ليقكذلكيكوناًنيمكرعولامباشرةللتقديربتجربةالمعهطهد!يسأيمنو)عيةحياةهناكولييست،أطععه33ءما،داحم!يهأبىيىاكيه

!ى،قيش!بئينبينالمقارنةلقومطالماوتأمليلاحقتعليقوهوالتجربةخصائصالىاًلاهننماملوج!بهيتضمنيار،الاختفأناختماديةوليستنوء

عهياحدتكونانيهتملاًلتيالعامة-العهفةأوالصفاتلبعهعهربعايرفدرانهفاوبدون.الاخرىعلىوففضيلها"كيشةولجمعالطارقباطاتوالىمببنة

وعندمما.الاخراًلشيءمعمنكافئةبدرج!ةأوكبيرةبدرجةالشيئبنمنمشوشيخلط-الاوعيهناكي!ندلنللان!نباهالاخ!نياربم!اإلضيج!4

دا؟.،علببه،عهكمدأنمااخرفنيعملمنأحسنبدنهؤنيعلعىنعهكمالاهمماماتمعنه.،شيايروحهالا!تاههعدطلليوميةاررتناةوفي.اجنون

معينةلخاصةبالنسبةاعظمديمةلهبأنمنهاالهروبيمكنلاوبصورةالنوعمنلهاهتمامانطنوجهفأن!اعال!فنياًلوىأما؟الواعيةنحيرالعطية

وال.الاضرمناعظمبدرجةالخاهببةتلكيحرزوهو"ح"ولن!مممها-عملي!ةفكرةنكمنالخالصةاليةيخرالتعديرعملمحيةوفي.اًلاخو

ا!قارناتهذهمتلتتضمنأسواأواحسنالفنيالعملهذابأنالا-كام؟ال!عديرعمليةالىنصبلبعدماالفم!ةالجودةكلننوعينط!اكمماس!به

الاحكامهذهلعملوكلما.الظاهرةغير!اًلاخرىالفنيةالاعمالبعضمعوالذيالصهدومم!حتوىاًلظاهرةالنظريرةعملاقىضمنةالعكرةهذهوعهري

،لالاعمجودةدبمجوهرياعنصراتكون("خ))الخاصصيةانيفترضفأنهبأكلتمادهبالضرورة!ناقدكلدائمارعملمهالذيأوالوا!عديالئا!ديعمله

فياساأومعياراوتصبح،بالجمالنقصدهديما!عالطاملوانهاالقفة."صحيحة"طودايقتوحاًنهو.،لقرائهمماثلكأ!ءالعياننعلى.لقديره

!كه!نصفهاإوالخاصةهذه.لعرفاناستطالخنكفييختونلنربماللجمالعنالشائعومن.تق!برهالمطبوبالشبمكلالىالا!ماملتوجيهوجديرة

بطر/مهعليهالدللواناليهاتشسيراناًمكانكفبمفقطسيكون؟كلماتبالقصيدةجمنعهبموعيدونةالقصيدكلماتيقرأونانعاسمنكثيرااناًلئقهـد

نوءد"-ةالحقيغةفيولقوككمعيارتستعملهاذلتمالكنك.طاهزةثونالاوجاتينظرونالفنمعطرضويالنظارةمنكيراوان،نفسها

اي!مبمءواقبالجمالتنعملوهبمالجماليةعقيدنيمفي"خ"الخاصببةيتوسلأنضحيحةبطريقةاوضمنياناوركل!طلىويجب.اووورلؤية

9*،متكايكونانهرغماخرشيءأيمناعظمبدرجةالخاصيةعلىيسنحوذالاعمالىيحققونكيفقر؟ءهينصحعندمااًلاستاطجمقيالجمال-فيبنظرلمة

فني.كعملالاخرالشهيءمنواجملاحسنالاخرىالصفاتعهيالذبم!الحدوالىكاملة-بصورةيرفدرونهاوبههعفتأثيرااكأربطريقةالفنية

معهاريرو./وضحيعهللانالناقدعلىمعهتمايكوناذنمدىأيعنالىعلىكيبرحدالىلتعننمدالعرضفيظاهرةاجما"ضةاالنظريةديهتعسح

لجودةاًلمقارنةالق!بمةعناحكامهكلميباطنياتفترضالتيلالجما2نوهجعلىاًلاعتماددي-رغب!اًكثر-آعابوجه-منهنمفبعض.المزاج

وليعهعالفيلسوفعملمنهذاانليفيزالدكتوريقولى؟الفنيةاًلاعمال.هطبيببننقاداليسواوهعهالوجدانياتع،طفأوارساءالمحدسياًلادراك

النالديودطلم"الانه.شكبلاهذاكييخطىءلكنه.ا!نافدلحملمنبطرقو.لمض!فونللغكرايفط!ابمالىتجائهه!اًكثرب-!هبونأخرونوووممالى

وإاال!لاميا!وءم!س!ا?لمحي،!ارضأيو*بوضوحا!كامه!الم!!!!نتيجةوو!الطلمينكلآود.،المدوكهاءماصةالمجادكطءمص!طلحمات"!وييم

ا!نىمنخاليةلممتكونبهايقولالنياحهـامه!أنالطاهرجم!بالعرض!لالهدير.دعامةبمثابة!عمليةكوحروفئ!الئفعهلهقيمامكالمرر.لإح!آا!تي

!تخطىانالاكأرعلىالقارىءاويستطم!.جكلفا!مجرد.صببحةولم!عك!نعنا!فنيةا،مح!الىطلأم!توضح!سطري!عناًلو!فةه!!يح!تىوالنقد

*-وا!ب!اءاورلحيتمن!الانوا!الص!اا!صورا!ى!المياهدت!ونطقدال!الم!م!لنلكالههـ!ى!جمطمحنا!ا!و!ططويق

ل!عوىايواؤعلمحي!مممتلكضهابالمصانيعنيةاؤ*هـاض!ات.وؤكدبئن.!عنيرهدءاًكملت!ديروايكشمممعطتجعلهابىوض!ح،!!!و!طوءنمالى!وز،يخنلأ

ا!غرض!بمتف!ملفأفها.سصيةك!ا!الط-أعضق!ك!ا-فأنها!رخمانط!ق!!ن،افننر!نهايحق!!ان،وأىهمالبهزفيهايركلهافى-الأح!عمال

الغن!بةالافنراًضانأتلك!ص!لو!ي،اجالها!نفسهاكرلممم!اً!كيانا!او!ءمنتط!!د!افنجةامح!ا!طعدةبي!ا!ب!ةايحاء.خ!لوفا!ط

ي!ن!انمن!هتطلم!فطنح!لمحروضهيروضحاقا!ناقدمنت!طوان.با!افيوير!ك!هنها.لكلىومحيهيف!8وابطاًلحط!ؤقجوبح!فيا!لافانأ.لطين!!ءر

ءلخض!اًنالةي!سوفعملمنوانههـم+ء9اًكوعي.!ا!4فيب!بدايرضه!اله؟""مال!باما،الثسبمءلميراًان!ائمء!دارا!ظقدن!"حمحلى

انير!مماو،الن!يللضحليلالناقد!فوضهااًقىااه3*ما!ايهر.ثانو!ه!ء!!

نإاًلنماقد!لىلكنومالماسلأظ-.كاملن!يجمالياطادفييرصيهاواًنلل!ق!!بال!س!ةال!مالعلمضوورة!لىزؤكد!دما!ل!أودذ!

ولشو!ف!،الم!انيتوصلىانجملةاحكامهعلىكاناؤاًالقواعدتلكيضعانناقر؟كلمنن!اًن،ومؤداهابحماطىءا!فهـمن!ذران!جبال!معاليم

اي!بةالم!اييرنماسكعلى!مقطال!بقيةديكا!الاصت!الكتمالمل!ضرووكف!*!ؤء!الكجةن!ريرقىالالكاءلىالطص!تاناوي!وووؤ؟!!؟ق

؟س!طيعلافأنهالاحكامتلكماهيةا!قارىءيف!موحتىب!ضهام!للاحهـامأأم+!مأ43+-!،!لالفمياندبما.لريزي!ا!!للا!ف4ايط!!المحة

معاملأته"ء-كاننظاذاومحمانفسهامعمتماس!كةكانتااذطيقروانصا!طق،ج!لهالج!دلعلىأب!مهمقدرهبينالظل!ال!ظفرالىيحبههو!و

معها.متفقا!الا!طلطدتدثالموقرجمعلمءيكوناًنحقما.-!لصجح!مثيراًالامركمافي)):!يهال!كدي

الصفاتانيوكدانيودليفيزالد3تورانيندو!اخيرا-(ال!مويعرف!لاا!زيالرجلانمنف!قالحلياءهيئةوللأئة-منا،واثخانه

طرير!ءنوقفظماًلف!يةاًلاعمالاسماسهاعلىلقارناًلتيأ!"وعيةال!البةاً!طو(زب!ذل!ال!لعلىافادريكونبهايعملاً!ضكيماالادواتاسمياء!ن

يملأن،*نبانتباهاليهايشارانويرهكن،ا!خطعن!نرهةتكونا!االديكونفربرولله.ضرورية1لسيم!تألشثليالمف!موورفمةفأن،(معهم

هذاعلىكيرانواف!ونحن.مطردةغيربلغةتحلبلياتوصفانلهايدمميمعرفةالمذيواًلعإور،اًلجمالأببةالمبا!ىء،م!رينةب!ونجمد!د!ن!!

دبماكترالنقدعلىو.لحميلإتهاالنقطةننالمحنتىانمتناولنافيوسحيكونانمضهمطلوباليساحهـامهفيضفمةالجمالى!مملمطص-عةحمكننظربات

منواجبتجعلفأنها،الحا!ةهيهذءانفلوذالظومع.القادمةالمراتبمعيانمتداولةللنقدالبمديهـبةالمفرداتكللانففطلكن.ذ!كيسجرد

مستحيلة،ليستلكنهاصعوبةاكثراحكامهمعاييرتوضيححيثمنالناقداناهناورعلىالمصتممندأن-عهتنادضلآنكونماوغالبا-تمامامخلفة

أنجملة،اًلحقيقهفي.بتفاخرعرضهيمكنوصفهلايمكناًلذيلان.تذمأوتمدحاًلتيبلغه4يروبطههـااك!يالمعاني!طصاؤراءه!ر

بمباها!ضمنةفالتعارتلكمثلعلىتعتم!د.العاديةاللغويةالمناقشاتعمطلكلالمقارنةالقيمةحلأ"ان-و!ذا.واضح-المؤكدومن-3

التهيءهدا":اقولوعئدما.اذوضيلاداةعلى2.تأثرقوةمنلهابمافياكقدير،الفنيالعملبهاي!ققالتبمال!جبسانيةفيالتجربةمتضمنة!ئي

للونالبصرقيت!جربتيهوالعهقيقةفي.لوصيلهاحاولالىديفكل!"احمر؟واقنيينلعملينتقديراقيضمنلاللنقدبا)ء-مبةالقيمةحكمانويهنال

عندما-البصريةتجربتبمحدودبينمشابهوهواًلشبمءهذاارىعندما.الحاليللمغطىمباشعرةق!اءرةهيلكنللجودةمعببارهاوماعه!باسعلىاكثر

حدفياللونجبةتجربتيوان."احمر".اسميهاالتياا،شياءكلارى.للتجر-بة

نايمكنولابيخاميشيءهيمحسوسمعاشكيفباعتبارءـ،ذا،،كلانيد3؟نطحقابائنا-لطالبظنعترفونحنءبمنزيفوهذا

ءيؤةعلىنجفاهاشميرالوا!عفياني.الل!ةبواسطة2لفلاوتوصفاللاعممالابىثرةتجربختهمحلىمبانترة./مممتندىانيجب.نافدءني!صدلىح!

ا!بصريانغالالقاعثد!اًيضماانمفال!مبت:قائلاالبص!ريةإخجربتيخاهئةاًلت!اقدحكمقيمةاًنليعالفهـاقالناومد.ال!كمطب!ايطمقالونكبماالفنية
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اًخر.ناقداحكموقد،)1("اثةالثاالدرجةفنانيمنوبأنهومتوسطعليهاتحصلاليلتجربهمشابهةتجوبةعلىتحصل-الشيءبذلك

الووتفي"ناضجوغصرضئيلفن"بأنها؟391سئةفياعمالهعلىعلىمعانتفقالتيالاخرىالاشياءتلكبكلإبصريةعلاقةعلىتكونعندما

اًحكامهوؤاهـاخرجالاهميهبعضلهمماالانجليزالنقاداحدفيقالالذيالناقديحاولالتبمللثسيءالجماليةالصفاتلكن؟"بلاحمر"تسميتها

المبايةنجرلسيزانلوحاتاحدىترىعندماانك":قائلاكتابفيتحننمميطرةتقعالتيالائنيأءهذهسثلليستاليهاالقراءانظاريوجهان

هلىابدايةفيأئرالذيبالسخطعلم!لىونحن."جميعارايتهافقدفرتكونانيمكنولااًللغةمنكلمةخلالعيانيةتصبحانويمكنالعادة

نتذكرال!مخردةونحن.الافر/قيالنحتنحوالحديدللحماسنتيجةالقرنطريقعناًليهايشارانيمكنولا.الكلمةنطقطريقعناًلدلالهمزدوجة

موسقىوحتىوبارتوكل!ترافكي"الحديثة"للموسيقىالمربرةبالاشارةباتهعيهاالدلالةفانولذلك.تحليليةجملفيالكلماتربط

الجدلنتذكرونحن."لآوقائممقبولة))الانوصوسيبليوسيبيانسيالكلابعلىكاقاذافرورةاثمرفيهاتوجداًنيالحالاتمنوو!!اًلى

.وأودنو؟وندا)يوتونبذجو/سوجبمسلورنسىد.هـ.اثارهالذيتلكاًمكانيةحتىينكرالاحيانبعضوفي.للاخرينبذكاءيكتباًن

*حملةيقودوناًلذبنانلأوالفنيالنهدتاربخفيجديداًشيئاهذاويىيمكئولا؟ووحيدةفرديةالفنيةاًلاعمالاًناساسعلىالثاتةاًلتعريفات

و؟رزز.ءكانهلومالذلناًلنقادضهـالجدإهـ!ماًلصارخةاًلمعارضةوخصائصجوهريةصفاتالىتحليلهاعندوانهتقارنأوتصنفان

،نجالابالاصلالابداعيالفنانانزخاقشانمنالمحتملطئ!وبالطبعألصضويةاًلوحدةفرديةتحطمفانكاخرىدثيةاًعمالمعبىلاتراكتحملها

لتلكتجابةالا!وانمنهاالؤرارلمكنولاجديردةمطالبالاحساسمن.الم!نيمنبمشىابضاحقيقياهذاويكون.الجمالفيها/كمناًلت!

لكلالمتتابعةوالاعاداتالتقدبربةالانسانعادةفيتغيراتننطلبالمطالبكاملةوفردبةفريدةتكونالمعاشةالتجربةمنلحظةفكلآخروبمعنى

زرلى!رخاالمجددرنرىانتعلمناولاررا.اولصفىألا!ةالاحكاملمثلنفعفيايننكربأنكبيرحدالىالحقيقةهذهمحلىاصررنا1اذلكن

حؤة!،وهـذاقبلمننرهالمالثاءايىخاالمحببةالقدإمةالاشباءفيالانللمصطلحاتالبلالةالتعاريفحتىسلامهننيفأنناالجمالي،التحليلهذا

الناسهـلدون!نا)ف-لهما،*ترؤطالنقادفانالسببولهذابالطبعالاطلأو.علىوفهمنفع.داتتابة3لكلاهكازيةأينهدمواننا

ق،مفث!طر"3ازف!محىدون،و"رهالةقيدءاداًلإ"م!يزمكلببنا.-ويرمهاناببلالوصفإءورفيما.بشظرالذيالناقد!ن،هذاءنالاهملكن

ا)ءي-ةس،الى/هـمحواسسذلى1الطلمبلهذاو؟لاالمقلوءلأاًشهد/مارفواًاًنهذاًانقائلا،اًلفنيئالاعمالعلىالبديهيةبالاحكامويغاطرالخالص

رزاد!3الىدغعقل،شطروناًلو،بئاًاماءةجمهورلكن.يباورراالشضص!اساسعلىهذاًمنأحسنأنهذاأو،سيءالشبىءهذاوانص-ناتءيعا

وأره!كوزواًوان،والتمييؤلاثو!برنمرف!انفسهممننصيغونالذسلعنيهمايقرائه،وضحاناًبىداً،ةمنذعلميهيجبفأنه،المراصة.!اك

الاهـ"هلىاسه:ركول!خضا.يرا!تفوالى!نمقدمركبفيمت*.جمنواًواء-الاءه-العلىاًلكلماتهذهيطبقتد"ا"با&سء"و"رالح!ن"

لهق-المععنمت!فىكشهـخص-الناؤ!انزمقمنذالبعضادعى*بثجانباتقديرالمملونمحندمادائمااًلشيءنض.لقه-هـونلامملهمالنقادلانال!ءة

"جالمعا!،ر"الاتقيمحكهرهصعورة،قدراًنمشه،ت،؟عانلجبولا)صهتطيعلالقولوننمدمااحبانادمنونالغظدفبعض.الفنيهالاعمالإ(لمزامقارنا

ص-في111ؤياة:!اءا.ااًلاء*امو،1ا"وافقإذافى"صلنضكا؟ايهناكو).-دالضسلشإءتصو.ارأودقيقومه!هذاان،ن!اًلفشالعملهذادأن

ل!ر.اًلنةدكا!اتاونلمقيلاوالرلنوجودها!ءعبعامةيفنرضالذيذوات!3فيعليهافنفقمعينةاًن!محالات.لتبوونبأنهمأخروفو/منى؟ذاته

اتأء*اًتىا-رالظ-اوالآ"توحاًاثسير*!الىاًلادبيالتةدهـهـم!والاجتماعالاخلاقيتأثيرهابأنالاخرالبعضضىولكل،رناًلاخرو(دى

لمؤلاءقرأناواذأ.المدار!!ة،،رادبف"توع!"زا:الاوالذي،أرنولدلمممببنةشكليةصفاتلهاانالاخرالبعون!ويمئى،أفاؤ"!اامع،غقارل

:اًلازجا*زىالادبعنا)قد،مةلقاعدة1نقهلاًنئصتطيعلافماننااًلنقادمنواجبوليي.جراوهابم.عاليةغيراوعاي!بدرجةبروضوعتعرر!

(شصاءرااء-"!،بوب)اك--إروعهس،الم!يى)د"يهكون،!المص*سبببرثأو"حسن"لكلمةبالنسبةبتبناهاالمعانيهلىهمنأيا،بررأناوناؤ!

ثء!-ببر.ء-"تولىعاىشاعرضس3وانزوول،ءدالمجاشاعواو،ردزورتلحالمالجمالوظيفةمنفهذا،الفنيةالاعمالعلىلطبقهاتهـمالشابههاما

هـارنو،بعررلمابر!دلهةىهوزكنزوجبراردمانابايوتفىقطلظهرولم.بختار.الذيالمعئىفي"خنالىقاأ:إؤداير*نلم"الكنوظ.هةلهكالتاذا

منمنعثجديدآلهانهعلى!+ولههدنلشاممر1تقييمنرقدبلبالضرورةسيبقىنقدهفأن،لقرائهواضحاالمعنىهذا)جعللموما

وعلى؟البوتقةفىملتونؤادخلىعه-رء.الىتشوسرارجعوقد.الماضي.وغامضامثوشا

قط9ور.!:برو.بقين،اشاءران3ماءال"!وبوب،مكاناإء!انوردزورثهسذءتحملهمابكل-اًلانالم*توبالنقدءعظمان-الحقيقةفى

يأتختارانعتستطفيالحفظيةوفي.جولئسونوصفحسبداًئعاانا!اً!رذلكمننشننتجوربما.مفهومالشيشاليس-معئىمنالكلمة

تقدبرراًتعشرةالنهايةفيوستجدتعبهمالنقادمنفئةوأيتحبهكا.نبا!ثبىء"حسن"هذااننجمديرهوانههذامناًحراًلفنيةالاعمالهذهإ*در

بف!وبئأقلأواعلىدرجةفيوضعوهالذ./نالثلاثةبينما،مختلفةورقولهيعنيئحعا-إقمدهبماجاهليننظللكئنا؟"سيء"هذاوان

نالهاتيحانسانأيوانءبالغةأيهذافيوليسمختلفلأ!سيابذلك-الدرجهلهذه-والئقد.سيءأوحسنلحامبوجهفنيعملأيان

بانالحقيقةوفي.بهذاوعىعلىسبكونالنقديةالكنناببأشاب+لقرأ.مبررةونجبرتنرو!*غيروانجتسطراتلتفاصيلذاتهترجمةلاليى

يلمعىهذايج!نفا!ان!نوحدصاماوالمرلىالوحيدورلذيلاحطتع!همعببهاًلمالالشكلالثم!ىءوصعمنالذيوائعلاجاليهدعتا)تجاجابالا!لكن،كثبراهذاقيلووو

.......ر...احدلهيتعرصما.ادرااجله

ك-لاًولاهالذيالكيمللاءـةمامبالنسمبة،مبد؟با/كنلمفىله،جزئيا

)3(الاخراحدءـ!ا-كامرر!رهمعندالطقياداًذاعمليةضرورةلهبيسوكأنننشدءالذيالايضاجيبدووربما

نأأومالولىائفرالحداًلى.ومالموكلهذافىاًطبلانارسدولامنبالرغم-سببماودليلهممتهناسقةالنقاد.ب!صدرهااًلتياًلاحكامكانت

ءـدايقرأ؟نإمكنولا.نهارلالاماالىتطول!كارواقىبالا!ةا!ة*جوفىلاهنالرليستلكن.هذامناًقل.لكونلاقدالنظريةاررغبةاًن

أ!بر!8أنأودالترعاررقي!لادكنأرصلا.!ابمدومقثمأبكنلمطا!اًبالطبيعيمنوانه.الاسالسيالمشروععلىمبدلياتفاقتىهناكوايس

فيبنقصالخالقةوالقوةالبارزةالاصالةذويالفنإنينمنكثبرانيقابل

.1()25!"الفنفيشضصجهات".كورتيوزلالرو)1(ةالاحبمبيتهوفناعظلانلعرلىولحن.احتراموبعدملهـءالناستقدير

اكأ،لألادوض--!11اا(3!)1(الحدتأكنا".افنا.كررماذ)؟اشيخوخةمرتبطةمنلهامعئىلاتخريفاتبانهالمعاصربهر!تقدو"هتازة

.)148911،دلكلنالخه-يالمذعب"ننتثينىف!بلدونيتحنهاقبلمن"وفجةقوجمبة"بأئهارمبرائدتلوحاتعلىحكموقد،بالصمم

لا-ءكلدر،عد!صلا--،ت-،س-تلفشر9ة5كخماباتادتت-ر)3/بالهجوعلىعلمولحن.السببماًلذو!ذوي"،،فرئسافىالقلةالاؤراد

فىبنالاضللصة،رالخ!دلةا!حكامولوضحبالنه!تهتمالمنتورةيهابا.نه،؟أ+هأ؟؟ء3!+االائطباعييئبعداًجاءرالذينالرسامونلهتعرضالذي

إلصحهـيح.اوضعهاعاديبألهشبزانالامربببونالئقاداحدوص!2591سنةفيخى
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ينظرها.التيالطاكلأمحالومعيةمنجيمريحدانهوالمفروضالخاوليمقمع!هكلمقماثدرراند!جمرلدىيجمواانيستطيعونلاالعامهان

!ناءيقهرمافلابماوالمختلف.اًلمعاشكمددطفيالعيانيةالظواهروانالتقديريث!لمباشة؟*خرينكجارببواسطةالتمييزلهميمكنحهـتيمفهومة

للخللأويمكئلاحتىكتعريفلهذاالغاشمةالقوةطريقعنال!اومنقدعليهايتصانيمكنتقديراىالجاداستطاهتمفيحتىيكونولن

اقيلبثولاالتعريفي!حوعنعكل،ذ!منايعديلعباانالتشويهللغايةفروريالنقدية*حكملثائمايضاحالىفأنالحاجةولئلكنفسه

والجمالوالغلسغةوالمجتمعورينتعريفاىالنوعهذاومن.يتسىولاياانفسهمبيناخنلافاتهمشوعواانكفسهمللنقاديمكنخنى:لامرين

الطريقةهذءعننت!قدالمنشةمنقليلاولان.الصسفةيحميهاالتي.عليهوكحكمفهمهيمكنبحيثمتماسهـاتقدبراللجمهوريقدمواان

والمعترتالمعرو!الثسءمننبمااي،المضاد*تجاهالىنتجهقسولىوجزءابلوالضجةالتصادممنجزءاشكبلانرجعانلناويمكن

الدقةهئولمثلالعامةالمعلومدمننحسنانبالتدريعوسنحاولبهللمقصرةبهممترلىالغيرللاخنلالىالمتشعيةالنقديةللاحكاممنهاكبيرا

وداءالبحثلشاحل!هذاغرضوان.الظرو!بهتسمحكمابينكبيربشكليختلف*حساسلان.النقادلاحساساو،التقديرية

كيراالتيالعديتممتعاريفوتخديدلتوضيحبل،الفنيالمملتمريفواذا.ايضااننوعفيومن!سبالدرجةفيلاخر3وشخصشخص

متماثيايكونالنقدمننوء(كطولنرىالنقدفيفنضمنيااستمدتماانلناقدكدواذاموسيقيةاذنلديهوليستالرسميق!رانلاحدكان

نضقانيمكناللاسفةآراءتضاد*يقومن.التعريفمننوءمعفي،آخرئمطدونألموسيقىاودب3اوالرسممنمعينانمطايقدر

النقدلعملوبثشمنةالفنلمفهومبانسبةتاماواتفاقاواضحاضومامن*نماطاخرىاًنواعيقدرو(اًنخرون2نقاديهيستطيعالليالوقت

-ملىايتملااذااماسالمئهعلهذاوالمقيق(!ينالتطبيقعن!ديق*حكامهذهعلىعراًعالنقادبينوينشا.بهااًحساساالمحاهويكون

ذلك.لتشيقطريقةهنالرفليستومثل.*حسعىونوهيةدرجةفيمعروفةالغيرالحمودهل!يسبب

)اً(.(،فنبانهانسانكليعرىماهوالفن"اًنكروتجشهيقولانلها"ثيحاذامنفعةذاتممونانويمكنحتميةعون*خنلافاتهذء

ومذهوفجةمباثرةبطريقةحقاالفنىطعملهومايعرلىاًنسانفكل*خر.ويرجعالرجل!ودالرجلااصرهوهبةعملواًنالعراعالىتفرج

ونعجبنرىاًئئا.ائمرقنانقطةهيشكونالمعوما!منالذخيرةفيالفلسفة.امعن*ختلا!الى*حكاآفيالكاهدنالتباينمنكبيرجزء

فيالتمثيلوئرى.اصدقلالنامبازلوليالةنمعارضفيباللوحاتختلفةمتصالىهةمعايير-التقديرعمليةبعد-مختلفوننقادويستخمم

اًلموسيقىصلاىفيكعز!الموسيقيةوالقطع،والمتاحفالعامةالاماكئفيصهميختلؤنفهمولذلكقدروهاالتياًئفنبةللاعمالالجودةلتقدير

بقايااوجبلةمبانمدننافيوهناد.بيوشن!الىالاذاعة!نماوشقلهاعدايقولونمن!مامختلفةاشياءسينونلانهمواهـىءالدسنملى

والباليه*وبرااللهوامحنفيلناوتقدم.الريففبمكدبمةآثارعلمالجمالهلى*حيرالئمطتبابناتوهذاوانها"سيء"أو"حسن"

بستوعبواكيالمدابسلىاطفثناوبملم.ومتعتنالثقافتناوال!راما.اهتممنامصرهذاوسيكون.ماهيتهاؤأنيوفحيريصاان

وكبن!وشولشكسبيرلصعوبةاليمفرقةالغيرالفنيةالاعمالالجمالملمولان:مشكتينالىتختزلانالجماليةللمشحليمكن

الفنية.*عمالفىنكلمعئدمانعنيهاالتي*شياءهيهذه.وكنجزليابتاثيروويمتيتظلاقالمشكلتينفانللنقدبقدملماحلايجدانفشلقد

حسخاصةفيالهحتىلهريئةملجاأوللشكحواشهناككلونوربماهووما؟الفنيالعملهوما:*شكالابسطفيوهما.ومثوشتين

هذاكاناذامابئ*خرمعنتفقأونقررأنظلياالمعوبةمنانهنجد،الهشهـلتينمنثيبالنسب!يي!وكمابسيطاليسالامرلكئ؟ةلتقدير

يكونملاصصحالعمالممئىمن؟لايمفنيعملحقبقةذوواواشيء.يوهمنا2نريشمارثؤا.ا.!ريدكمابسيطا.وليس

العامة.المئاقثاىفيئوعجمامننئعذاويينلاتداولللغايةدقيقاطذي!رهـاًلثميءلمماجيمهبطريقةيكنبأناحديشنطيعلا

وهذءطجم!.وعلماءكئقاديعنيهماهوووررابالفننعنبطهووووواهوليسوماهومايعرلىإمفما.فائقاشخصاالناقدوببسىعنهيكمب

3لعامة-المعرقةمجلانتر!انوب!ون-هناومن.اًن!قناثق!هيفيقاعتلديهوليست،عليهنحكمانيمكنطريقةومهالفنيالعمل

مئتجاىهيالفنية*عملايق،تمميماولبتقدبمنخدران؟مكن*لوانفييميزاديالرجلمثل،نفسهمعيختلففسولى،التناسق

خصمنمأدةييميمصبو!دالثياءوهي!احها!*8ءبأعيزلمن.و،لهالجمالوعلمللنقدبالنسبةنافعةغيراعمالهتصبحوربماالظلام

)سكقني،ااصصحانالصدفةمنوانه.موجهواعانسالبىمجهودملايقمرمنسا!ديهلاماأوالرجليؤديهمايمرلىلماذاانهالمؤكد

الحةوامانناتالطبيعيةللمناظر،2)للفنبة*عمالاحباناوستخدم!اللامختلفصبالتقديرنس!ميهاالتيالعمليةطككختلفوكيفهنيا

خلا!خر2شيءاًيعلى،(الفنىالعمل"مفهومكطبيقمنالخ.الناقديستقيهاالتيو*وصا!"للاحكامكاناذاو،والكينونةالنشا!

كلمة:نستخدموعنمعاواءنصفتشبيهداثمابوالصناص*نتايمالحظمسقطىيرجعفهذامتندسقةمونانالتقديريةتجربتهمق

نعنيهالليذلكعناخرمغتلفممئىفلهاالطمبعيةللاشاء"الجمال"ومن،وقمراقضاهالعالتيقمنبركلكتابتهممونوسو!.والمصادقة

ابفنية.رلا!طلمناقشلا!افيملىمايحكعواوينيقراوا"نلهميتاحوالذينعليهاالاهتمادالممكنفير

يستالعنام!لاالمنتوجاىكلانايضاادل!ولكثلالعمنمنوععذلك.يلاستمداررسممنالصرةالحالةنفسفييكونونسوفحبه

منتجاىهىاًلبببدورص!واجهزةو!ح!راتثيفس:قئةام!الىمتوصليستطيعوا.لقبدورهماللاسفةفان،يعرهـالنقادلم!ن

اوألنقاديستخدمهالذيبالمعئىفنبةاعملاليستضهاصناغبةالمسعلهذءبتنلاليتنلالونهندمايعطونهااًلتيالاجابة!أن.!ون

نمزانعلينافيجبولذلك.الاصصحهذاإشتخدمونعنمماالعامةكئقادكللىمنواحا.!ريئا*نحشاصيقدمولم،متعارضةمحون

منمختلفاعديدامعانضععئدماايوميحديثثافيالمتف!منةاللمحةيمرالهعلىيبرهن2ولأالكفايةفيهبماواضحايكونأنيمكنال!سفةأو

*سمثحتوامحدر؟ئيةوالسونثامثلامورالالصئاعيةالمئتوجاتلدىكامناالفيكونبينماانههوبينهماـلرئيسيواـلظلى.ذائف

المئتوجاىمنالدمى!لبيةنسشبعدذلكومع"فنيةاغملا"العامالمت!مرةاـفترهضعهمكصتيختفيمائمالبااًلنقادلدىاـل!فانطن!لأسفة

؟لتفرقة-هلأهيفعلعمليكجلوكل.2لتصنيفملامن2لصناعية0ثطبي!همبرفي

فلالهذلكمبنوحر.بفىيسومافنهومابينوقربر!هزة*-ىبلالهطيوءء.س.مستربكلأمسابقصملفيالنقدوصفنالقد

اوفلناوقد."احموبةملماهطربقعنالفنية*عملاوعرضمحقيب"

(29)اً*نجليزيةالترجمهـة)البملاعلمماهية:مقالتهنى)1(عمل"ل!كركنامنناواًجلاثهالوصفذلكلتوضيحالشيءبمض

لمقملا.-9بداًيةاولىوهو،السذاألىيلأناهتمامناوسنوجه.كعريفبدون"قني

بأنه:(2016الجملانظرية)كتابيفيالبم!مرتثر)1(.ذكرناهاانسبقالتي*سثلة

هذ!.لتبيواًفهـيةاًسمباباواًعطيت"التنىللعملالسليمةالجودةأ"هولاسعلاليةالعلوماليالفلسفةفيللتعريفالتقليبموالمنه!

.اللغويعطلاح21منالهواءأثستقةأس!،3أ؟ي!5"+هأأهـالا+مالمجردةبثصياغةثبدأان
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ف!نيااًلفتيهللالحمالتعريفكليحتويأنويجب"فنيعمل"لاصطلاحوالموليقىؤاًلرسم،الادبياًلانتاجبينبخنارانناقدلكلاًلاولالوالحب

التعر،ور-هداقبلاذا-اًلتيالعمليةالمقاييسكلذانهحدفيهكذا،بأنهافقطتدإىالتيو.فلكفنونهياًلتي.نلكمنالخوالنحت

الفنيةاًلاعمالجودةأوقيمةلتقديرصحيحبوجهتستخمانإمكنعنالرجليخننلفهذايفعلناقدوكل.فنبأنهاتدعىلااًلتيحتىاو

هصا.هذايصبحاًنالمفنملمنوانه.المضمارهذامجالفيخاصةاو)الفنهوشخب،يفضلهمابأنيتقدأنالئاقدفيفقطاًلعادي

المنتوجاتكلكيفوان.!أنكونالصفاتمنمجه؟عةاًنوبنفرضاًلرجلالعادياننجدبينما(،الفنفيمئفتهإجدانه:الناقديقولكما

الصءفاتتلكوتملكفنيةالحمالاتس!ميتهاعلىنتفقاًلتيالصنالحيةلاانهارغمفناتكونانممكنالاشياءبعضانالاعترافالىاميل

ولاجميعهاالصفاتتلكيفنلكمنناعيمنتوجووجدلاوانهإلستفيفنضمناالبدائننللاختيارهذاويكون.ممتعةغيربجدهااًوتعجبه

فنيعملأييصبحانالمسئحيلمندكونعندئذ.فنياعملاعليهنطلقالتكنولوجااوالنفى،علمعلمالاجتماعاوفيسواءريخالظفيعملاي

بمتلكونالتياًلمختلفةللدرجاتبالنسبةاخرفنيمنعملأواسوااحسنالمفترضةاًلفنيةمنالاعمالكبيرةحلقةبينمنتخننارجميعالانهاالفنية

تلكهيبالتعريف"هـ"وتصبح"هـ،(هبماًخرىصفةرلمدئتابعفيها.عنهإكتبونالذي"الحهكأقي"الفنمنصتقانوعا

انتسميتهارغم)الاطلاقىعلىاًلفنيةالاعمالبعضتملكهالاالئيالصفةتلكالصفاتهيما:؟الفنياًلعملهوماسؤادئلميصبحوعندئذ

صفةهيأو(الفئبمش-اقالابعضاكلتلاكهايحمتملفنيةأرالاعمالتحرزهالاوالتيعامسةبصفةالفنةاًلاعمالكلفيهاتشتركالتبم

لحلىمطاقافنبةاعمالافصلاا!عىالصاءيةائتوجاتابعضتم"لمكلأانيالمفترفةالفئيةالاعمالتلكبينهاومنالاخرىالصناعةالمنتوجات

الذىفالعررفوبذللث)1(نستعملهااكيللغةتبعاالصحيحالوجه؟الئاقد،نبذها

ونف!ورة،رناةىاللقواعدإفاتر،صةإبكونا)!يالهمليضوعباوالصفةهذهأننجدعندما-نقولبأننبدأأنفقطيمكننا

للغالة.مهمها(خقطكأو!ذه.الثيةالاعمالبهاانيمكنذاًكاوالشيءهذاان،عليهاونتفقالصفاتمنمجموعة

فةالمصا،لفاءرونهـ*توجدانهنقولالقولونجملنلخصلكيفو؟خاصايكاناذامانخامت!انوبمكنمت،عكلملا11بحق"عليهرطلق

او-كطف!هايى*الاف-للككل،هيا)مهخابمهالمتوجاتوهيبدا.لعررة،آ؟ةس*"تاور"رة-!افلى.لاأم9:"."ءهلأاتء:،ء-فىاالمفوجاررمن

الىوو!هنئهيالى!ااًلا!مالللكوكلى.الموبر!هاواعياانالافمجهودعلم.ءرب!توسة!الهي(لرمالل!ررفي9(لعئلاعمالمميزةكملامع

التحكل،مح!انننوجالطنفماأءبالفشهأما.لن!4اممكمالالحاليهاوطلقالفئةجو!ركب،ص!أاًوابح!9!،41سي،كونان.!عهءن،لأءد،الن!اجه!الاا.

!خرؤبمكلولىحماال!"الأءماللفسماك!ماالف!ةمنبرفيراوسعؤأز،1وأنا!علغهوك!م!صةءاداتلعدمأنهـ!اله،ر/ف!لمكودلم"ماآل،ن

انا/!كن،لا.هشيان،ورجمه"ن،مكنلاشيء1وهـرز.ؤ:+،عولء،ئاءبا!لاواكترباطهلكللكنهخطأأ،!صواًبالعىالمغوىااًلا!صن!دام

او?-،ص،اـورف!رلىاا،زكااج/*رران1ءممنلأارر،الارب!ةاةت-اتاهـ؟لااـاكص"اانول5اًن!--ضلإحال!فى.لذ-،3و.!،ورالى19اوافىر6وعياش!ى

لا-س-*!ا(لمو!ى!*زناريم)ءسا!ى1او*-،باواة،.نورةواؤ،ث.ث.!،!نارمههالبة-!يىالف!يا(ارمملى11لأفلملاحمصبنم،ببهارنعوهالمص

(لاذولءثجاعاى!ت!لإلىوزررؤ:وراعمالابماتبرهاته-:فان!.*نومع.حن!ه!اآنلمولانوركلعلالك!نك،"لمامالاءحخخدامم،

"ا)ـرئص-!مةوالوفيلةالار،لاتكارالاالثئانةالاووناتووالكو"مكظلى-!اًول3لمحىاحورإررور!"دانصحانلى3اًلىهو،طا:4ان!جبوطد!

.2""2الأ!نطلاحادطلفرائهلوضحارضاوهورء-ءصض!مهاانر*نررالسولةالملة
!!اك،كقلمذا1وأ"-نحاعيةاالمنوحاررببنوميرالذىهو"فئاء!كلصة.2.

.ان-جمابىاعالااأمكانلاورا-كالحطيلمكانوان.ستدياأ!صس
عليفالكلمهن!هممالاسعمنفالدة!،كفبمشتاكمبزاهداهدف..

لعدمالاولااىباًدو،انت!د!راًرزفمناننعريففىنوالاالاطلاوهياللمكل"هدهلكونسو!:،لعولباءالأفديم!ضهصفاتالىشر

طربقعنوذلك11الفنيالعمل"لاصطللأختعدإداً/نجصصانالحمالهيااءيالصت،ء".ةبراتاًلمت!لمكببنبهـ،اء"أ!رقا)"ي!--يكىالم!برة

لاءفهدا،مالأسهذاعليهانطاقانلمكنلااًرئلللا*،بندئتآعمال

اًلت،عبةاككوجاتبعضىعلىالاملاحبهابطبقاًلتبمالاوصاؤ!ذكروبرأستعمصاله11الفنيا&ملا)لاصظلاخمعينةنغمكأاعطىكدالنافد

.نبد،ةردما،السهلبرالعملليسهذاًوخنى.الاخرالبهصعىوليسالىا(الفئيالعمل))بمصطلحينتمببرانمصطرابكونللكلماتالنالي

تعرارماتصهـناً!راًحهاسهقالتياننحد*بداتوبعصالاسا-يةالقكرةالصفةت!رربأنها-لعنزفاكيفقطلاشياء1وتلك،الاشيماءتلككل

لمءلعلماللغورة،داتوالصاللغويالاستممالينلكلابالنسيةمرقوضانحظبافادت،ليخةفي-الفناسسمطبقاذا-ذلكوبعد.اليهااشارأفي

ناالسهلمنليس،فم!ثلا.الغرضهذاتمواالذبنانقادواةلجمالأوالصورةهذهيحرزلاانهعنهقالانلبقصتاعبىمئتوج(يعلى

هيقشةالفبرالصئاعيةالمنتوجاتاًننقولبأنالتمييزهذانعرفا!مماله!ن!أيكونا!ةهذهيحرزصناعيمنتوجأيانان!

)ك-كهيالفنيةالصنايمةالمنتوجاتواناًلاستمماللغرضاًزلإتتال!ين5!ونحنأونظيعولنلمغواكنارت"وتصبجمتمالكغيربكونللغة

مضوجاتهناكليستلانهممكناهذاواصص،ا)صرقب4اجلمن-ت1،ب.كنبهاجملةكلمنالمقصودالمعنىمنمتأكديننصبح

والمشروباتاًلاصالالعابمنل)جهةمنهذا-نفعذاتصناعطوءلىتذأوالجمالتعار،فتقبلأنيجبوحدهالمعياروبهذا

ومنالجههفناباعتبارهاتصنيفهافياحديربلاالةيوهي(الروحية،بمنلمفا!،المعناربهراللنقديحصعاناولانفسهالعمليالنقد

المعماريالفنالفنمملكةمنيسئبعداًلذياًدتعر./ففأنالاخرى.معنىبلاكتابةتكونفأنهااًلمعئيةإلمتطلباتمعمتطابقا

صحنجبرالتعربفهذاأنبظنوربماعامبو!المناؤعهوالفئوناًلقواعدهذهارسينااذاوالاسياواًصحاالاسيبدوأنمل3و

إطخوهاقعلإهماًلذبنالفنءوررز!أوالنقارجانبمنصدهءنوزاًئدجتورهاًلىبالا"رنرجعانفيجهشاالايضاحسبيلوفي.بحسارة

هووهحدلشيءهذأـ.مناًعقدسيكونبالطبعاننطبيقلكناـلمبسطة

-ا.س!ص!الصة!ص،غة!عدتكوا!ات-!!انهمنطقياالمحسدق!ن)1(زت13لنياعملاتسمىالصناعيالمنتوجاحرزهااذاالتيالصفاتأن

أهـطلا،.ؤ-صىابصتملاقالحخاعبةارررج!بضوانف.ء.ا!-اعلىبهايحكم-صغيرةاوكبيرةبصورةممثلة-الصفاتنفس.هي

ز-/..ء.تهـعلكألاضرىل!فة1ألاعماربعضى!وانغيرها،لمنلكهماولافخبةةالوكما.غيرهمناسوااواحسئاًنهصجحةبصورةالفنيالعمل

!ت.كليةجاتمنخوهناكليستنه1و،طنجبربشلكهالاو(بص1علىع!وة)،سديدةلقةبطر.ح!."اهحاولألاهه*9لرلنبمود.ر.جعشنر

الجردة.لغدرزشدحا،لذلك.فنبةأعمالاولبستال!حف!مذه.سسكالثوع؟هذامنجي!دلثيءاًيضاتعربفهوشيءاينوعتعريفان"

ا-!-ا*لى!!"ا!2-.!لىعلا،ةأند!منالاههلي!دنفأنمافشء!مللاكاا!ارنةهذاصفاتعلىيحتويالذيالشيءهونوعهفيالمجيدالئيءلآنا

كظ--*"وهـرس!،..د.اأة،نروو*اأ!-فاررور.لىهـ-صاوةييلء!كا7-وىورتسبة،ضمئابفترضالمقارنةللقيمةنقديحكمفكلولذلك)1("النوع

مملى،رمسارج!.اواا!مماأ؟ناتدأيهنلأ-ليىبملميقدروعلى.حل-لمهأو

.؟النو!ررامننخلربة.018ص)1638(الفنبهادىع)1/
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واليو4وا!يسوقوسو!كليسشكسبيران.دقةعنالممليينائرجالوقدعاليةفنيةاعملاالمممارجميالفناعمالأعتبر!!ه.عملهمفي

الىبالنسبة؟ما،اربيفقبانهاكصنفانيمكناعملاكنبواوباوندلماكبعافنيةمجموع!فيالمتاحففيالفخار!*نتاجببغضاخف!

اطفالهميقرأهاالتيالرمانسيةالرواياتأوالبوليسيةاًلرواياتهذاًبمثليقومانلنفسهيسمحلاالنيوالناق!،جمالمنبهوتمغ

دؤوسهمبقليليحنونوربما.فناليستفهيالمتعةاجلمنوزوجاتهم.اًلفنية*عماللتميزالقاعدةهذهيستخدملاربماالتطبيق

هيبيعاالكبكثربأنالنقادلاحكامالثقةمسنراًندل-جودهارتهس.البروفوريقشحثانيةومرة
والجنيةالزرقاءوألبحرةالشيطانء+واحزان9أ5131!يلأأطأ؟هامولاًن-*صالةيقصدانمون.؟.ااح!400اهـ4+،"-+،!يا

واللعة*بدالىوعئبرالريحمعذعبمثلالمتاخرلاشاجاوالمخلصةتوجد"التيالصناعيةالمتنوجاتكلهيانهاعلىالفنيةالاعمالنميز

يقرأونها.انهمورغميبيعونهاانكلرغمالبيافنايمدونهالافانهمهاترمث!ثموائباخترناواذا.)1("وعواطفهمالناسافكارلتمساساسا

ولسون؟دعوندعنهاقلاالتي"الفضسبعناقيد"عننقولماذامنعاما.عشرةستةالعمرمنالبالغالغلاملمححمةالضحفيفانالتقرير

طلبميحددالض":بانهاالمشهورالئاقد4+دا،54أ*وله؟اوقدوعواطفهـلمافكارالناسلتحربككنبقدالشرطةرجالاحد"لقتله

الضلمجالفيوهنالر؟للغايةسىءعملوببنللغايةفانقعملبينذلكومع.الصحيفةتلقتهاالتيالعديرسةالخطاباتئجاحهعلىرر

العاليللرجلكانواذا؟الئقادبينالشكمنحعيرةحدودضا*دبيانساناًيأورانكل-جودمارتللبرويسوريمكنلااعلمماوبقدر

هويكون5نيشتر!لأ.لمابهايتفوهونالتيالنقاداحكاميقبلانلذلك.الغنية*عمالضمنالصحفيةاننقاريرهذهيصنفانمر2

ناالحريةمطلقلهوان*دبيبالفندرايةلهمليستممنبالطبعكدليليخممانيمكنولامانعادعريفاليسالمقترعالتعربفهذافان

هنا!،ايضأالموسيتىمجالوفي.اهرمكانفيمتمتهعنيبحث.اللافنمنالفنلتمييزالنقدفيعملي

مقطوعةاووادسووممونشركوالهئديالعا!ثقفيمتعت!ميج!دناناسمنمماثللتفنيدمعرضغيرتعريفهناكيوجدلاالحقيظلأوفي

منفريقيعزفهاالتي9رقمعمل"الليل"المسماة2رقمشو؟نيطبقانيمكنمفهومتعريفهناكوليس،النقديةامنماباتجلالب

باخسماعهمعئدالضيقيتمد"وانماالمطاعمأحدفيالموسهقيين،ضمنيةنهايةالمزلوجةالنهابةوهذء.شخصأيجاتبمنبا"لزان

.بارتوكويرفضونحعرفيةاعطاءيجبوانهالنقادتطبيقفيمستحسئالتكييفوبعض

هذءينطرتقهميجدواانابضاالجمالوءالمائاقدرملىوانهألفن،واللافنالفنفيائتصنيفلهذاواً)"ضمينتللغرفرتماسكا

ا)رأيراًجعلبىواًلتفاوتالشكهذاكاناذاوعمالأ!فىالمليئةالمنطقةدقةالىالماسةاًلحاجة*ذهانالىتقفزوهنا.اًلفقيروالةنالحيد

لاستخدامأولآخرشخصمنالاشياءادراًكفيمفرةالغبرا!رودالى.هات!قعاقيالعنايم!ةالمئوجاتهذهبجالبالهنعتبرعئنماعظيمة

فنهولماالصناعةالمفوحاتسقزالت!!ىومختلمفةغامضة!"ءدةبعضباقياراللافأنهفنلاامفناياءتبارهاصيعتشواءظمبوجه

.....لفئيةاالمعمالبينيميزخطانحددانالصعبمر،كاناذاعماالحواشي

لتميبزالمقترحةالقاووةمحونإضااالحلاتبعضوفى.بالنليسوم،

المئتوجاتمنمختلفةفثةتفرلىانهابحبثهكذاالفئبةالأعمالعنفقطليسالفنية*عمالوتختلف.فنيةأعملا.ليستارتيوتلك

اًلتعارلفالمختلفةوانشخصلكللالن!عةفنعةاعماللانهاالصنادكأالصناعيةلبقىالمنتوجاتمنكبيرعددهناكبلالجودةدرجةفيبعصها

......".علىالنالسمعظمويوافقواللافنالفنبينيدةالمطالرأيدائرةفي

بصد-قيماسنناقشهاوالتي-العاطفةأوا!تعةمصطلحاتتحتللفنرغمالعمارةفنفيفنيةاعمالموندياكازاديوآنكارتركلاصرائهةأن

صراعهناكفليس،العاعدةهذءمثلنستخدموعندما.ادمهذامنمعظمو!قى.ا!فاصلجثمنالاخ!لىتمامبعضهاعنتختلفائها

مامنب،عملا4ذأوالمبناعيالمنتوجهذاكاناذاعماالرأيفىهـ!اًعمالائيتا!اذوعدادالفيكوريا!رفيالمنزلاقعلىاًلناس

ائلعولسمسهفناهذلمناقشةلشخمىعتبارالصريحلنسبةخرلممكنواالجدكون71للشخعى"فضولممماري"هورسكينمسترعمميمهوضعالذيالمنزلوانقنية

قاعد،سشخدمالذىالناقدوعلى.النوعهذامنقاعدةلاستخدةممبنىنقدراونصنفاننسصننطيعكيفلكن.فبيا!ملامنهحر)2(

...وصالةكمبردبمفيالجديدةالجامعةومحمبةئيويودكفي*مبراطورية

يمملافئيا!رماذلنفسإلسنخعىماآهويففليعرتط!عدفىنلنيابنوعملهوهعظميقبلوقي؟هامستيدحدائقأوباترسايبحطةاو*حتفالاى

كناقدو!غتهستؤدى-شيءأيالىنفسهسائل،شكولافهو،هذا
..م..)3491(اًلجميلاًلعن)1(

لقمتهابالنسبةفنيةاعمالعمةبينالنقاديقارن!ئدما،واًفياًأبرتن.ببةالمماوةفن!والحمميدةالسيثةالطرق)2(
لاللمقارنةمعياراستخداميجبفانهفنيةاعملاباعقبارهاجودتهاو

لميفعلمالانهائفئي.لالمملمنهمكلبهايمييألتيالقاعرةعنإفترى.138ص"4.91(&واًردز

علىللحكممتماشيةوغيرمختلفةقاعدةمحالةلامستخدمفانه،ذلك،!!سسعمء!عيعععع!

طفني.العمل

كعرفيمم!على!ةمعاييرنط!قهنعلينايصقا.لهعنشذ*:حديثاصلز
...و

اًلفنية:دلاعملامقترحاديوانمنالثانيةالطبعة
يصنتهشيءجمهعلىبهيؤمنالليالشخصيطبقهانيجب)1(

الفنيةللاعمالهـهارنةالقيمةلتقديرلديهفنيأئوحيدةعملعلىلمحتلفةأوو!عرجم!بم)!آصصا طرأيفعيا.هولسابلإلهيؤعملييكولطبقهمطبقاعلىمي!بيخلالب"كل!(.لالج!لحبىاأمبملاللا.

علىالجمالعلماءبهايحكماًنيجبالتي"لقواعدهيهذه

انالقراء،رغمحمهورلوضولنقدايةالفكاهةايداثمعةلطمعسلومن*جثبه(جمهورأ-بيروتالادابدار

العيسىسليماىللشاع!
الجماليوبالنسبةلالنسكلحساسهالناقدعلىسيحكمونالقراء

حسئمحمدسعيد:ثرجمةالقاهرةسعي-***ءممكلهـ*سمسسسسم
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-ثيمه5!حيى!!و
!رو،ايراطىصزك!الهطممزءممالإلسإه!لط

01+
ر!ىشمىلرمرالناصمى-داممىلي!م!ا

قرفى!رفىريم!ءجمص!رب

لهيو.مميح!ه!حيعيمهييحح!

اًلفردانحلالان،ثيءكلتبدلالايامهدهوفي.واهتمامهدراستهمفملمة

أعماقفييغوصفهو،الفنانيعانيهاافيالمشكلةهواًلانسان..نفسه

وتمزقه.حيرتهألسا!عنلاحثا،الفردمع!لةتعوير،وشلةواتغاذها،ال!؟بةاحترافمنإمفرلاكان)ذا

.000ودورالمطابعت!رجهماكلامحتبارمنمفرلاكانواذا،المجتمعمشاكل

لظإبىسمهااكبالعورة..الانسانوواًمورةأمام!أولضنحشدانجدانحينئذفباستطاعتنا،ادبا-،وبالمثات،.بومكلفيائنثر

.اليومروائيو

ومموخة،بفيعةالعديثالاميركيالادبفيالانسانصورةانوينبينهميح!هون،خاص،بعورةالروايةوكتاب،الكنابمنكييا

غائمة،المعالممهزوزةرواياتنامعظمفيوموقفهووضعهالاشطنوو!لة!م!مهامرببةوادوا،جلىخدمةللمجتمعقدمواأنهمأنفسم

بروعالحديتلانساننا،ينظراوخرةافييقففالكاتب،الخطوطفهاتئنياقينفسها؟لسر!روأياتهمهؤلاءلناؤدملقد.ضميرهم

جاةفياتدخلمحاولةأو،ا.تاركةدون،اءتراثودونما،ا!مزار-ةان.بشطةتر!هيةاو،منزفياداةرنالعنئرالقرنآلاتمنحدبثةآلة

فياًنحرافلث!كبلاوهذاً.لهاـهـجحاسوا!جاد،الانسانهذارل.الادبيةمنالكبالسو!وخلوالاقلامحملةفقدانفييسىالمشكل

هوبل،(لبلدهذافيالادبيالاتاجمنلبا!ماأغزد،بةالروةأدبأنأستطاعوا،اووابهؤلاءمنجدالمخلةنسبةانفيهيالمعضلة

علىخروجذلكفودوهو.اً!المامامالاميركبملأدفيالوصداًلوجهالافكارصفحا،!افيوتحمل،9يهدبرائحهفيها،دسمةأشياءلنايقدموا

وانحرافمجت!معه،ازاءالروائيبهايلتزمأنيجبالت!الاخلا!بةالمبادىءأمعايا،أيعبح..الثكداًئرةفيشبظلىادبناان.أبناءةاًلايجاي!

ادبيتراثكلبانكاروذلك،أمتناأجيالعدهابنيتا!!اًتقاليدء.يشطيعونالذينهؤلاءمنقلةد.ئاان،المحيطببنبينمحصوداًببقى

قملنالمدالوعاشتهاع!شناهااتياالطودلةعرإاهـنينالينا.ل!صدر.وي!فونهالناإقولونهاجد/هـةأشياءلداهمأنعلىيدللواأ!

..ء....الحالةءناونظربغض،كاتب51رقولهرماابهذااًلكنرفيوسأهتم

فكرإلاقثمبانظريضننقح!بعند،لااًعليغافرقالصببب!شيعلكتاطوامنقسموليسهلهمتاماعزلاأنوطبيعي.بهالزماوارادعماويعبر،بقولاناًدزمتهالتن

اًل!نالي:السؤالطرحمنلابدأننجد-م!بنا.ممكنغرامرلهوالمسببالمممببوبين،والتعببراكفيبين

؟؟للانساننظرتك!حما!ا.زما!لمأوذوونتلحالةمئلانهعلىادا!أ.بؤخذأدبيأثرفكل

ءـفأنفني،عملأيفياًننمثيلذلكتظهرواًضحةؤرائنهناكتكنلمومأ

،اليملعبكدلمشرفيلةدلنفسهااًلنفمىيانيمفاولنالجنذنرو"لوعلىحسبةبالعنفالتيللصورةتابعذلكان.فشلهأونجاحهفيشكموضعيرظلاً!ثر

بالتفاهة.والاحاساً!مزلةفار!مهيد.لاغتظق،القلمقليست،هناابرازهاعلىالحالتيوالصورة،للانسانالفنانيرسمها

اليهويرتكز،الأدبعليهيدورالذيالمحورهوالانسمابئشببقىلا،ادبياًثرفيوجودهااىءرمكما،الكاتبعىاقرضهالموذجيةصورة

يخططأو،لنسفي!نظرياتيضعاوأدبايتغالانسانبرقيما،الفكر.خاصةبصورةالفنانوالروائي،الكاتبذلكعندفئيانقصايمني

كانناتيتاولانهالكاتبيتظاهر!ماوحتى..الاجتماعكما!دفيرنكونأن،و!اًمكانئا،شرفاءمواطنينأو،خونةنكونأنفبامكاننا

عناساطيرأو،الحيوانعنكخرافات،قصتهأولبخطانانيةغيرمشجالائسانفيالخلاقةاروهبةتلكنستخدم،وليننا،خلاؤينموهوبين

ا!علمي.بالأدبيدعونهماأو،اًلجنات.حقيقتهغيرعلىوابرازه،وتشويهه

الاختلالىهوواحد،لسببنفسهعلىمنشقاالانبقفار!لعالم،فنكلصلهويدورعي!ير"مرالذيالمحورهو*شمانداموماء

وأدبنا،ودينياوعلمياوفنياوفرياسياسيا،الانسانلهذااًلنطرةعلىضيهيلحاللي،اًلممسو!أ!،المثردالاساسيالعئصريظلأنببجب

الانسانطبببعةحولالانقساماتهذءبلالانقسامهذا،شكبلا،يعكسالمبدعو(لمفر،اًلكريم*شمان،للانسانالحقيقيةالصورة..النقد

الصورفانعكاساًلانعكاسطهذاًتقديرفيالصعوبةوتنشأ.ايهالنطرةوالليأوبالمديحقلفىكر،بقوةيقفاًلذيهوائحقتيوالفنان،اروو

المتصارعةالقوىلهذءمدركةغيراوواعيةغيراًلانقسامماتشكلنحينماائماضن!هاومعلحتهفيذلككان،التفاتييعنهيقلالمايلتفتولا

وأهدافهمواجناس!موامكاناتهم،وطبائعهمأنفسهمحولالناسأدمغةفي.الخلاقةالمتفردةأصارتحميسبويعمليفي

وا.لتزاما.نم.لألسانصورة
معاشةتجربةعنتصدر،فعالةصادؤةنظرةذاالفنانيكنلموما

التيانالفنان.يتمناهاًلنيالجمهورعلىدحصللنفىنهاًلناسبينعصر،اًلقلقعصربأنه،العصورب!قيةءناًلعصرهذايتميز

هووكلظائمها،ب!قائقهاجباتهمشاكلويعي،تامةملاصقةالشعبيلاصقوالمجاعةالاضطهادالانسانفيهيقاسيلاالذلىالععر،الروحانشقاد

فيوضعهثمومن،االعافيالفردجأةعلىالضوءبألقاءالمكلفالوجد.الداخليةمشحلهمنيقاسيهوبل،فحسباعلحربزمنفيوالدمار

به.اًللائقالمكانبالتقاهة،والشعور،والقحطواًلانعزالواليأسفالرعب.المفزعةالذاتية

فلا،"؟للانس!اننظرتكهيما"جوابعنالبحثبصددومادمنايعذبانبالتفاهةوالشعورالياسان.وجودهصميمفيكامنةيحس!ها

التيالرواية...الائسانبهذاتهتمالتيالروايةنبحثاًنمنلنافاصيفلمماحير،الفارغةالضائعةج!لهلحظاتوفي،الععرهذااًنسان

،بأستمرارمتطورا،الخيرعلىمصوراكائناالانسانوترى،تفترضواحتلال،الهائلالماديالتقدمانالممار.منيجلبهوما،الحربشبجبه

فيه.يعيشاـللي؟لمتمعفي*خلاقيةلالتزاماتهوملبيا،للكمالصاعداًوالعهماوطأةتحتبلانسحالىيشعريجملهالذيهو،الانسانمركرالآلة

الص!دفة.بقوىمخلوقمحايدأخلافيعالمفييعيشالانساناًن.الآلةعمرفيصفراالانسعاناصبجلقد،المبهظ"

فيخطسطركلفييطالحنالانه*نسانههناوجهعلىنتعرفانوعلينا-هوضوعا!تمعانحلالمنيجعلأنفيالكاتبأغاد،نرمنمر.
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لسبيلىلاوان،مؤسسانهموساد،اًمكانانهمكلشهلىقهدالقجوروان.ه!)و(ش!وبرنارو)آثارفيخماصعةوبصورة،العشرينالقرقادب!

مقابلوفي.العظيمالمسيحبفد*الايمانالىبلعودةالاخلاصهمالى.(ويلزج.

منبالرغم-الانسانطبيعةحولالكائوليكيةالشربعة!ننظرة،هذاالاثارسيما،كليلالأمرفيختلف،الحديتالاميركيالادبفيأما

اًذبب!اجريحاالبنئ!ريالكائنوكون،الانسعانيةاًلطبيعةلهذهاخنرامهانحامرفيضفهناك.الأنجبرةوالعشرونالخمسالتواتخلفتهااذ!ي

"-العظيمالمسميحخلالمنالفداءبرششدعيماوهو،الخطيئةبسكيئديهاالانسانحالياالسوقفيتعرضانني،الاميركيةالرواياتمن

فكرتهعليهوانكرترفضتهابل،اهتمام"يكلفن.لمايمتعيراننحاول،ومعزول.نافه.هدفويدونعاجز،وسخريةتهكموموضع"شبمء))

*."السقوطفيوتبىعفنالىكليا.نتحولالانسانطنيعةان"،القائلةفيوغارقالاجتماعيةلاتزاماتهمستجيبغير،ومنحطالمتمرعلىمطبوع

تئصعمتزاًللا،والاخلافى،المسيجبةوعناصراًلالهصورةانهيوفكرتهاكفرد--شخصننه،والحياةالاقتصادمنمبهمةتقريريةفيالوقتنفس

.الانسانهذاًجوارععليها.حقودعالمفيوبعينر،مضغوطةاو،ملغاة

علىقائمةوكلهاالمسيحيةعنعدةدراسماتشهدفداًلععرهذاانفمن!لا،لردمناقلبل،انسانمناقل-ماريا-المخلوقهذ!ان

قفيهعنوردمامحلىأصدفيهثل،نهناكوليس.الخاطئةالرريةبعاليكونأنيمكنلا"الغربب)روايخةفي(كامو)بطل"مرسولت)1

نذسهاعلىنطلقجماعةاوردهمما-أدمخطيئة-الاولىالخطيةتلكعلىمفطوراكاموراه،سواءبالضرورةانساننصفاًلامنالاحوال

المسيعيهاًلشربعه.بجهلونفالبلهموالدينس"اًلمنحررونالانسانجبونء"لنكهورفيديفيد"عنيقالالثيءونفس،اليهاانحطأنهأو،اًلحالة

غيراًنهاعلىويرونهالمصوتها،يستجبونلاانهمعنعدا،حقيقتهاعلىهوكما(.المقفرالثاطىءغلىنزهةأ"الجيرننلسون"روايةبطل

عادلة..العديثةالاميركيةالرواياتمعظمفياًلحال

تعبيراً،يكونمانحالباوالذي،الننشخببصفيالسطعيالاسلوباناميركيةروابةمنهتخلولاتكاداًلبشريالكائنمنالنموذجهذا

فيدأراً"الانىانلنايصورلأنوميهل،مهضومةغببر،بدبةفرواًفكارلافنا?نرعوةانه"(لوبس..سك)عنهقالماوهو.واحدةحديرثكأ

حريةلهكنر.صغيرةعلمبةجدرلنيئمحصورهشيئاأو"مصيدة."لان!ساني1الكائنفيالانحانية

الكاتبيختارهاالتبماللحظةا!اجخاضعوهو.الحركةأوالاختببالىاصابعهاتفند،جةقائمةتزالولاكانت،السوداءالنظرة5انهذ

صورةالكاتبهذامثللدىوتفشل()ذلكالانسانيصبحهذاوبسببعقلعلىوتأثبرووجوديمانذاتفهي،وتنتئرونتتسراتجإهكلالى

الوفتفيوالنضجالكمالهالنفسهتفترضلانها.التارب!ةالشمخهـصيةبدافعونالئقادمنفربقلهااصبحلقد:ذلكمنوأكربةالشابالجيل

يي.الجباةو!الكاملةللشخصيةنصر.بدأوتفببرفيهلمبرجدلأالذيتجاحهاتحتض!موهبم،والمبرراتالمبادلىءالاو.بضعون،بحرارةت"،

ما.انسانيهشغصميةلكوناك!الحقائقكلعلىنترف.انبئعاتاتفاهةعلىيؤورونالوجوديينمنوالملاحدة،الوجودبينمنالملاجدةيقلمحر

0النخعياتتلكمثلفيالؤيفلنافلكنهما!و)كدا(،لالكموأفن!راضالحقيقةاءبقولههذا"برديفنيقولااءو.قشرح.الموتوعظمة!لصياة

لاجت،كائنلأ!يبالنسبة!صادنرتعبيرحسب"اللاوجوداء)نالعارمانما،نافها!والوجوداًلعالمفبمانليستهي،الحببةاًلعصقة

..عنالان!انالمخلصةوالنظرة،الادبيةقضاباظلعانيهماهوللخارجمئفذالعناولنهيالوجوريةاقنعاراًتأصبتوقد،"فافهةمرحلةفييرمر

مجبراًنسانعنلناقكشفانالانحىتتصتطعلم...الكاملةالتظرة.اًليومرواياتكظبادىاً!رى

قدحياخلاقيةلسمكأجللمنهـكلةمن!ود!ختجماارلاقتص!اديليسلمحيطلديهبننكلللظرطعلى،الآولىالخطيئةاحياء

-دائط-لمك4برولم!"،محددااخخيارهفيهابكونجبثالىاحاظ!قورهألاولىالخطيئةعنللمسببعيتع(ليمه!و،لوثركلقنبهجاءماكان

عليهمعكومااـلأنسانهذاكانمادا!(لااونعم):في،رتالأخ)كأصر،،.الجمايمةبالتجربة"بعدفيماعرفماوهو.مسعاهونرهابركأوسقوطه

اًلموتأواًلحياةفي*ختيارلديهيينلافقد،عدلاأوظلمابلاوراموالانحطاظ،الفساد،نحوانحدرواًقدالئاسانلوثركلفنرأىفقد
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"-القيمعنوالبحث..!قريججونسوالارادةالاخياران..الموتقبولهكيفيةفيالاختياردديهببقىودكن

..لا.مسؤوليتها.الطبيعةحملتهالمتيوالامانة.الافسانعظمةعئصراهما
اًلوعرءالمسالكيتنك!،الدرييوحون،ناًوحش،زمنلعدمنه.....

..ء.مجرلةلناتبرذاًتي،العديثالاببركيللادبكيالالسانوصوره

كأنالديبديوجينمقتديا،الفكرمجاهلباقحامويغامر،ثقافتنافي...انانمناقللكائنصورةهي،واًلارادةاًلحريةاقلاكعناصرمن

وعنقلمدلاكالترحتجامانةالدرويينساعليناتئعحهكليحمليحمدمصباحهدباحبالام!ركيلروايخرجانعلىقادرفالفرد."انسعانلا"بالحرجماأو،بالغرورةانسان-نصف

منوبالرغم.أ(نفسكعلىفلالكفلكن)المشهورةعارتهالىررلكوبذلك.."اللاانان"حالةيتقمميواًن،بالك!مانسانيتهيمسخ

...-.وانكار،واًلرفضوالسلبيةبالتج!ديف"الخرابالارض"الىيدخل

الفيمداحلميهرطقيالفسهي!صبأرا،قدالملنزمهييليلجملنالهدلحبارادمااذاالمستطاعفيارهدا.الاخلاقيةوالمسؤولية،الحرةالارادة

..الانسانيالنوععنينفصلانالانسان

وجودعدميندب"الضائعاًلجيلبعد"السأبقاًلدري!كأابكانفيالادببوجودهوأطالب،هناعليهالعالذيالانسمانياًلمن!بان

خاصة،عامبوجهالاميركيالادبيعانيهامعضلةذلكفيورأى،القيمكياناومنحهشكلااًلغربيالفياعطىالذيالمن!بذلكهو،الاميركي

فيالادبيالمملأنظروف"قالىوقد،الثانيةالعالميةاًلحربجيلكتابحساسيةشحذالذيالمذ!بذلك.الطويلالثقافةتاريخفيخاصا

التيالمرحلةعناًلمكتابمسؤوليةتعتمكانت،اقتضاه،ما،ال!نرةهذهبمورةوالانجليزيةكلامةبصورةالاوربيةاللغاتفيالفرقادةلدىاللحظة

كنابها،آثارعلىالمرحلةهذهصورةتنعكسانيجبوكان،فيهايعيشون.خاصة

يكادبل،مهزوز،!لاببركانالادباءلناتركهماكلأنهوالظاهرولكنعلىاهتمامهمودكزوا،اعينمنصبوفمعواً،*ميركيونفالكناب

."مطموسايكونفهم:*ميركيةالروايةسي!ادفيملحوظاثرلهماكانغريبتيننظرتين

،ياسوسدوس)"اًلضائعالجبل"مرحلةانلدريجةجونيرىو!الانسانمفطووليرىأنويرغبيريدالذيالثقافيالمعسكرالىانضمواًقد

للفيمالطبيعيكيانهالأن،اًندثرتفد(ولاردنر،فيتزجيرالد،همنغواي.العالمهذااعمافىفيكامناالثريروالأنمجبرونولكنهم،الخيرعلى

فيتكمناقيالمرحلةلتلكالكايةوالقيمةأنهارحثانحسر!دالثقافيةالسقوط).كلفنمئصبلاجاءاعاقهمعلىيؤكدونفهموبهذا

كما،لهابمعاصرته،المرحلةتلكيجبثيأناًستطاعانههو،المريحأدبروايتهفيشتاينبكهنانذكرالمثالسبيلوعلى،(الكونيأوالجما!ي

بة"يئمأسيها"أناستطاعوكلا،"الشريرةالبئرة"روايةفي(مارشويببام)و"عدنشرفي"

لسبب،ثانيةالقيمتلكيخسرأنيستطعلمالحاضرأ!بيلان-.اخرىحديثةاميركيةدواقيتلقهلمماالرواجمنلافتاالروايين

الجيل!نوبذا،القيمتلكتصلهالمالحاضرةأنالمرحلةهو،بسيطبأرتكاببداتشريرةعنيدةطفلة"أنكاثي"منلناشتاينبك6خلق

حياةوجودهسبقتلانها،لي!سرهاعليهاالقبضيشنطعلم،الحافرفيوتشنمر،بوالديهاالنار.فشعلانقنحاول،طفويةجنسيةجرائم

"مأساة.نفسهاالحربمنيجعلانهوالجبللهذاتركما،كل.وموتاكائ"شاذةسيدة"م،عاهرةلتصبحالجنسيةالاجراميةحياتها

والقارىء..الكا.نبينتربطانياًلدريججونفكرةالانوننافشبنتفمهكانتنرمنمرلقد"ويضيفشتاينبكيقولماهذا"شريرة

معيتفاسمانالمثاليةالنظريةالوجهةمنالكاتبعلى"الدر-بحإقولبقولهذلكويفسر"الشيطانلرغباتتستجيبلانمضطرةكاتيمثل

القيميالكاتبيختارهااًلتيالمادةتكونلكيوذلك،نفسهاالقيمقارئهدميين.فبعفهم2؟باءشوحوشالعالمهذافييولدماثيراانهاعتقد)

هذامثلتطبيقولكن.القإدىءلدىفيمةهيمابمقدارلديهقيتمةبدونوبعضهم،دبخبقهزيلوجسم،ضخمبرأس،مسخا*مرعباتراء

نوع0ثابتةإخلاقيةفروضعلىقا!ممثاليمجتمعوجوديفترضالقول،الطبيعيةمواًضعهاغيرفيوافواءبذيرولوبعضهم،سانجبناوذرإعين

."الحاضرةحياتافيايهلاننتمي،المجتمعاتمناًلناسءعتادكماأحدلغطيئةنتيجةوليسوا.بالصدفةهكذاًخلقوالقد

الدريجنظريةعكسلنؤكدالرايهذامثلنناقئيأنالان،نستطيعيمكنآنوكما،مخبوءةلخطاياوجزاءعقابايكونذلكأنمن،يظنواأن

القممةنفسيتضمنأنيجبالكاتباًفكارحولهت!ورمااًنتقولاقيمنعاروهويولدانبالامكانكأنه،ذراعاورأسبدونالانسانيولد

ولكن،الفكرةحولهتدورالذيالموضوعلذلكالقارىءاعتبارحيثمنمنآلعاطفةعاريةولدتقدكاتيانأعتقدواني،والوعيوالماطفةالرحمة

:سؤالهناكالنه!،ذلكحياتهافيتنهجلأنالنقصهذااضطرهافقدوبذا.والوعي

بقدرهامة-واقعيا-هيوالقارىءالكاتببينالقيممقالسمةهل."ولادتهامنذكذلككانتضد..الناسمناحد2تشنهتكنلم

المدريج؟يراهاما؟الشريرةالبلرةايتهروافي..مارشوبمنظرةهيما..ولكن

عاكي*اوفوتوغرافيمصوربطبيعتهالكاتبهل.القاسيةالوحشيةالنظرةنفسنجداننا

مرورا،الموروثةالثقافيةالقيمبكليلقيانناشءكاتبيحاولقدفيوليس،الولادةمنذمجرمين،وقدراقفما.هكذاولهبعضهم"

علىدو.مايرنفأنهالمتمكنة،القويةالشخصيةذوالكاتباما.ظهرءالذكطيحاولاًلوقتفيوبكن."اصلاحهمأوتغييرهماوتوجيههمالامكان

الكاتبهذامثلوبأمكان،قرائهعنالشيءبعضيعزلهقيميمسننوىبالصفقهالناسبعضعندتوجدالاشياءهذءانمثلا!يمتبرشتاينبكفيه

اعتباراتهفيوالشضطنيةوالفرديةالحمةمنفيهابآراءيخرجان.وراثيةانهاعلىيصرمارشوليمفأن

اليه.الاقليةجنبيعدمل!هذامثلولكنمالاغلبيةيثيرماور،للحياةالجنينعيبانه"فاجرةكانتجهـتهالأنفاجرة"رودا"بطلة4ق

للقيه!مجتمعناافتقارأنمنيشكواًللريحأنمنللدمشةيسثوماوهذاالتيوالوسطالواسطةكانتانهانفسمها-روداام-الاموترى،*ول

العديث.أربناضعفاساسهو،الفرةهذهفيالبئرةالشريرة،حملتواًلتي،الحفيعةالىالجدةمنالفجودفيهانتقل

النيللجمهور،الثقافيةالقيمبينالفرفىيجهلاًلصريجأيئوالظاهر..منالأنسان"النمطذلكالرودا"منجعلتوالتي،جدتهامنرودا""الى

فيوالعاداًتالاعتقادات2ووالمقاييسالقيمووفرةالاربمنغيابهاينمبليليان"منهمآخرونكتابوهناك.الحديثادبناعلىمثالهذا

اًنالكاتبعلىان"عكتابهمنمامهـانفيعنهايقولوالتي،المجتمع."الاطفالساعة"روايةفي"هيلمان

."قارئهمعيتقاسمهاالروايةبطليساوواانيحاولواأماًنهمهوالكنابهؤلاءوعيب

الفكرقادةواغلبية،وبتلرووايلد،شووبرنارد،ديكنزيوجدالمفيمهوماوهذابةالرجلدونالمراةعلىالشلوذذلكضصروا،ببطلتها

علىكانتقيما-عاشوهاانيالتاريخمراحلمختلفوفي-والادبان.الخطيئةفيسواءاًلجنسينكلاان2من،كلفنمئمبدونالواقع

مجتمعاتهم؟عليهتمارفتمما،تمامأالنقيضدؤيةانأعتقدوانيكلاهما..ولكنه،شريرأوليسخيراًلشيالانسان

الخاصة.قيمهعصرلكلأنكما.مختلفنوعمنقيمأفردلكلانلومماأك!ر،*نسانببةللشخصيةهادمهفكرةالخيرفيالكامنةالشر

بعضميطياتهلحملأن.بجب،واضحاالقيمفيلبحثيكونولكيالشر.اعمادفيالكامنللخيرالر؟يةكلألت

م6



كانلوممما،الذطلوينمرحتننغصية،ويعسر،يربطانيحاولالحديثمنقيموالملاحدةللمسيحيينوكذلمك،قيمهمنلمارممشبيئان.؟لح!يقة

سجليدهوفي،العيادةمن-ضربم،ظبيبعيادةفيمريضاالبطلهذاف!روص"ةمن-ماحدالى-تنطوبمماالفلأثةواًأرواهب.اخرلوع

مرضه.وأحوالاعراضبكلطبيكيانا.يعطيهاا.لذيم!القيميالبناءعلى-اسصيلة

هي،العيادةفيمعمرضاهالطب!-باليهايلخإالتيالطريقةان،المجتمعمناًلقيمانعدامفيديست،المعاصراددأتبمشكلهان

انهاعلىبزعمهنقذلاقيمكنولا.للفنانبالنس!بةمنئروعةنجبر،طريقةأيسيكلوسكان.ادقيمةاختياردفضأومبولفيكأمنةونعذها

البيتغرففيأعمالاوأطديتمن؟لىور*اكلجمعمحاولةوان.فنوضعافديكونالم.الاغريقيةفيالثقافةاًلقيمسدانةيمثلانوصوفوكلليسي،

رواية،يبنيأنيمكنلااحاكماماعاتفيأو،فيالثىارءأوالداخلية،الزمنذلكفيمصمعهمالاحوالكأنعكاسات،آدبر،ماكيال!قيم.للث

فذية،لوحةولا،طبهروشتهيكونلنوعندئذ،الادبيالعملوسيضيعادقيمشرتل،بعدميمااكت-بتوضعاهاالتبما"دقبيانمنبادرغم!

الاثنين.ءنيحتلفاخرلئعيئايصبحولكنهالقيملتلكوضعهماكان.عامةبصورةالاعري!ةدلمثقادهالاجتمابمبه

."نميزكيفنتعلملاولكننا،نقرأكيفنتعلماننا"بألنسذةللاغريقادزمنذلكديالاجصنماعيةالقيملانذدك،مرد؟اًجنهادا

علىيمدقلااًلقولهذاومثل.!ووك!رما!يقولهماهذاًخطر،الحطرنفساقاءخقدواني،وهوتقلصللانحسارتميلاخذت-

ماهوبل،دحسبالاوليةالدراسةمقاعدفييجلسونالذينالصغاركما.اًلاجتماعيةوقيمناثقامتنافوفىيحوئمماهووازنقلهطالانحسار

اًيضا.عئدناالكبارالكتابمانيه.ماتالمجت!كلوفيالثقاميةالحياةكلكراحلمينجع!ا

فيارننشريحاسلوبالىاللجوءفيطريقةلخيرمثالنجبرانا!م،للظيمألىضكاكهاالهـيكلهويى،ادبؤلاأضاعهوالذبم!

سطور،فيحقهاتعطيهاأنيمكناتيالناجحةالاديبةوادجربة،الادبجهلعلىنيموا،فهـح،الانسانننوعهملطبيعةالاساسيةالنطرةأضاعوا

المحذوفةالثلاثةالفصولهيالتنمريحيالادبيالفنفيجودةمنتمثلهلمااًسآساة!ي.وتلك،...أيضانجهمومابل،فحسبهنةادمعرفةمن

."خوذافىا!و/!سكيدسجيةروامنتلاةالأالالضددلو،الانسانطنيعةيعرفلاالؤي...الان.الكبرى

دتتويفسكي،لنايقدمهكما،الفصولهذهلمحيالاءتراففموضوعيمكنفهـل..ينتميالكائناتانواًعمننوعايوالى،(هوما)يعر!

اك!ابهو..لدينانتائعهوء،معتا*اانجاما"ضسجموانذي؟جدبمننفسهالىيعدلمما..".نسان"كلمةعليهلطلقان

عمرها.منعشرةائافييةاكي!صأةالضياخ،تجربةيعكسلانهالمرممع،ءنادحروجعلىيلاملاانالطنب

الحالةتلكفتلالىا!*كأدتالظرولىدلىتو،!سكيذكروقراهميافيعصورة"داصط"لنارسملقدابى!هي.حقهمنهذااًن

سثلاستخدامفيالروائيللاساوببرا)تسيةاما..مقدكلاالمجتمحفياعظم"كافكافرانز)ءيكونو/بماد،عه!ركلوءلىجيلكلءلى.شطبق

روائيا--الادبيالعملعلهؤلمالذيا!ثإسيسوـان،اًلمادةهذهستمهـرنفء"كإفيكاوضياعالمقرنهذامي،الضياعمشكلةصورمن

يكونانوبدون،واضحةلىإظهرارمملطبيعةانص؟ى،وكل؟-نكاكلفيشرونالذيناي!ودوكت*ءلة،ادضا!ةاليهوديةجذور"ن."قحقئي

وفنيأ.ادبيااًلعملقبمةأ"ناًلازةقاء!الىمنهاإشنفذولحدةثغرةفيه.الارضأصقاعمنسقعكلفي

المدعلههـاخللبطل،ججمماولأقدمنبيصمالاالعمللمخ!ا،وم!ودحتىشتويفعسكييحاوهـليةدالأدبفياًلاكليئيبهبة

:....:بهيتحدتمما.عصركلفيال!الارسهاتصوتو5الادبان

يخ:::؟.::::..:إ::::.:::.....ع"ة....:.:ة.::"ة.؟:ة".::....:.:ا:ة!:ة:وفيوالجلوممااًلنومغرفوهما،اًاطعامهـةمالمرءا!ازتطرع!يا!إس

.:!::؟؟:؟::::!ا:::"؟::::؟....:.؟؟:؟؟؟:ة:::ت::؟:::تالعلاجووصفات،اًلمحاكمسجلاتفي"دونو"،،اسررهمميفياواًهم

:يملى::!!:!!!ؤووئملىقللىق؟::!!حدالى-تشكدفهي.أدلاذالهاءإ.حددشصوزكلني،الصللالاد! ا:!::صإن:::::؟والاحلام،والروى،الامراصودحاليل،لمرصاهمالاطباءيعطببهاار*ي

...وثيمهاًنها.لالاد!صلةعلىالامورهدهكل..واًلمفرحةكنهاالمرعبة

؟:وسلوكلهاالانسانيةمسعىعلىادضوءاًنماءفيتساعد،خامامادة-ما

:::ت":؟::::؟:؟:::..":ة؟::؟:تةت::ة".ه..::.:::.الحقي!بهبةالادبمادةليستايضاوهي.حيازهاوطرلمورة

:!::!؟:::::::!:::!:!؟:!ا::!:::!:؟:؟:::::::.:::ا::::!:ا؟:.؟:"!!:؟؟!::؟؟:-الانسانيالنشاظذلكجلاءهوالحقيقيالادبيصنعالذيان

.للانساندسءوراجعله.ثموكن

القارئيديبخيننضعالعيناللغشفتلاودصتءالادبتكوينفييشاررانهعلىذكرزا.مماالاؤلعلىواصسا؟ن

اتوالجولاتالمعطم!ال!فب!لاروعاؤجضاالعؤيادبنافيالطاغيةالموجةتلكهو-ذاتهحدفيالادب!!ولكنه-

الحديت.-يحيالتشر-الكلببنيكي

لدتشوتتوااتسافنطلرنامادنرتالمحتشاادندت..كذا..طذيباالاديبيصبحان)ة"ودفرتايرو"الكاتبةتقول

فاخوجم!!وسر!هي!وإخوبما!رجمقفةانيدركالطبيالفناًن...الدركان!فلالىاًنحطانهيعني
تفيبالغرضلاولكنها،فهـحسبفقيرةليستفضيةهي،الاكليذيكياًلادب

صدصنعنلمجووببقكلعلىنتعرفأنسداًئما-نتءهطيعلاونحن.أيضاالمجتمعلتشريح

في.الانسانيالجانبتعطيناالتيهيهذهمعرفتثاوانعدم،الحقائق

فضاءالأ!انمانراثدا-3غواوالمجبط!ا-1."شخصيتنا

يكشفاًنيستطيعلن،لرننفاصيلمنأوردمهماالروايةفكاتب

الجوفسور+4ا!3ءالعا!اًن.برصصبرقيطشواوصش،وصةصشيرةكدءنلنا
صعوالتيفيحيا.فهالشخصيةجربتهزخلالومن،نفب4جويسجيمس

افزشالخناضاا!ح!!الواص!م-ميوبودد)برانببكليجطاني!العلم،بصدقادبهعلىانعكست
بطل!رواية(ايرويي)بمشاكلولا،يوليسيسروايتهفياليومية(بلوم.

لمجببرواشكى--،!لحصا!اه!سوراتكاتناان.لاتقديرفيداتناالانئساءمعظمندسكونعئ،الجنسية --العصاقاميكيهايدوروما،الليلحعيعهلمملالمي،"دي!مالىلعظه"
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شخصيات-الحقيقةس-،5ايفانوفناكالربنا"الى،،جرونيثكا"ثلكمثلوصفمنالقصبمووما.لذلكفرولأرةفلا...اءص!

حية.كدالناتيبرزنلاولكنهن،وتصرفهاسلوكهافيوصادفة،،ممتعةم؟.اًدبا؟نايفعلكما،انبشعةالعملية

الالبفيالمرأةظهزتأبئيحدثلم":بردييفنبيقولانيقوليقولفيتقولموباولز،والجيرق،وميلر،وليامزتنيسيانممبرسة

المراـة.مند-؟ويفسرجعلنقد.الأخطضةوحدتهوده،مسنقلك!حلوقفيتعريره!اتتغرقكما،اًلجئس!يةالعمليهوصفلحيالاسهابعلىحقيقتها

علىعظفنه.شاهداويتخذه،الرجلبهيسزشد،طريقحجرادبهفيومأيحرمهاكا،القانونعليهينصماكقتقيرزانول!ول،انقوانين

بمثابةدعكونالمراةو.نأتي،الرئيسيةالوجهةمنرجوديأثبهسوحانرشنويفسكبم.بهأقمماكلوتترك،يبيئه

عاملمن(كرلالشستانها..الداخليةالرجلمألطة..ةلماسأةعضوانمرة.نجربة.أدبا؟نايفعلكماتجربةننامدمؤددستويفسكيان

0"اًعراء-!يالحالهوكما،لوالةطصورةانفناننظروج!ةءنودثنها.ومؤنمة

مكانةاحتللناًللواًتياًدنسائيةانشخصياتبصددجفبردويقولةنيمكنامااهمل،دستويفسكيلكن.انسانيعملاًوتجربةكلواقع

بينهنوديس.عظيمةامراةبينهنليس"ةكلامةبصورةالادبفيهامةالمحكمةمحضسفيدونماوكل،اًلانمتصأبحادتةعنتلمطبيبيقوده

ادتيفادهيمة،نفسهاكلمرمولحةوفيمة،اسمقلاديبطبعت!متعامرأةيهتماندونامامناالتجربةهدهبمثليلقلمفهوذلكومع،بالتفصيل

ادوحيدلم،الشسخصيةهوالرجل..ادرجلايأهايممحها،كاهيذشمرهةانهيعرض.اليهيرميالذيالمغزىنحنلنكنشف،اءنبارهيعيرهاأوبها

تعبيرسوىللرجلبالنس!بةالمرأةتكونلاوحيث،الكونعظمهبهاات!شفهياجاقدبالاكلنرافدعاءومماالجريمةسيطرةتحتوفعرجلالنأ

.،اداخنيالقبضاالقاءعن!داندتهفيخطيائم،اًر!حكمةأمامالمجرملسمانعلى

مي،شاءأمىنوارجالاالكلبيجابه!ااتيالععبةالم!كلةاناًلتيالاعراًفاتتلكعننسخةليى،الأعزافذلكمأنهذاومع،عل!يه

واانثافيي،الوضععنالاساسمنناشتة،حياتشعيصاالمراة-يشخيصالم!كم.(مأمالمجرينافواهمننسمعهاأن.نعودنا

من،بالاختصاروالمرأة.التاريخفيالمرأةعىمرضالذي،مرتبةالادنىخالدةالانسانروحعنأنلنايكشفدستويفسكيفأنهذاوضمن

فيوضعهابسبب،"لطنيعةثابتعير،ضعيفكائنادقطنلظروجهةنموذحهذابشاعةمنبالرغموبكن،اًلاعمال.للكبمثلتشعرهلأنومعرضة

انسببنفسوهو،الوفتنفسفيوعاطفيتهاعقليتهاوبس!بب،المجتمعمعطاء،فانيةاوخهالدةالروحهذهكونمنأنيناليمكنلافأنهالعمل

دعلمماأكراًلمرأةتصويرميمينجحنلىم،منالنساءألاديناتانديالانسانية،للشضصيةشاملنقدد-ننويفسكيعملان.مجدبةبخيلةأو

ا.لرجلاًلخاصعالمخلالمنالادبفيالمراةصورةأبرزتسواء،ادرجلعلىننطبق،أزليةهيالطروفهذهانكم،،بهاتحيطالتيواًلظروف

الجنسية،الناحيةعناًدراعلالبضأو،اًلجزئيةاشظرةطن1ولعبير.الانسانبهاإمرالتبمانحالاتمننوعكل

ومرديتها.ذانهالىمحقتو..اذن

حقيقةتتناولالتيالعلاقة-والمرأةالرجلبين(لعلادةصورةاناًلىعمد!نلدستويفسكي،معيظوهدف،ملحآسببماهناكقان

الالمراة.الكباركنابنااًثارفيسيما،أدتاكلشانعأكرهي-من!إسبه.-بئ*تى!نياطرديأ!"جربةفلكتلتقد.إم!

المنبعنة،:لجنسيةللغريزةم!دةصورةسوىليست،هؤلاءأقر!ياقي.رفيدستو!ططريقةي!واان،3ء،ب،منمطلوباورر!

اوو،ار!فاياءلىكترىثورة،4اذاصدكلوهي،اًلرجلا!كارءننالسالمادةبأتخاذإمطالبهـنولاهمحتى،،متهام!معناالشاننجاربعن

المجتمع.فيللمراةالرجقاعتبادملامححقيقتهافي.لحملانهاكمايجبماهي،الفنيةاًلاكزاماتان.أدبهءليهاأماماًرظانغذهاالتي

جونعليهمركزإلذبمي،(،الضائعالجيلبعد"ماتماب!وأياتان.روالىكأكاتبأنهيزمحممنلدىيتودران

النظرةبهذهكلهاتطفح"الهرطقةعنالبحت"دراسنهفيالدريجالمرأةنمودج

،للمرأةهؤلاءـالكتابنظرةانانوفتنفسفيونجد.للمراةالاحفارية

قصصهم.فياليهالنظرتهممطابقة،اًلحياةواقعمبمالأدلطاًلاميرىفيموجودةلميستللمراةاًلح!يةاًلعنيةاًلصورة

لن!ننا،المسنةالمرأةعنالكتابهؤلاءآئارفيبحثناماوإذاكلوفي،اتاريخمراحلمن.ممرحلةأقيادبفيولأحى/،تلحدب

ابطلكلان.كنبوهماكلمنوأحدفيسطرعببهانعثرولننج!ا.العالمأداب

حمىوتهزهن،الث!هوة!حرقهنا!واتياراًهـماتااًرمتياتمنروايا!همصورة،جامداشببئالشى،حياكائناالمرأةتبرزاًك!الصورةتلك

خاصة،بصغةالاميركيةميالرواًيةللمرءةالنموذجوهذا،المراهقة"بوطريمدام))الرائعةروايتهفيفلوبيررسمهاكما،هيكمااًلمرأة

المعاصرة.فيالروايةالئائيةمنالشخصياتالمائةميت!عينبنسبةموجوديكنوام."كارنيناانا"و"ناتاشا"ايتيهدرفيتولسويرسمهاكما

"الابدواًلىهنامن"جومنجيمساً!كاتبرواقيو!هل!فيحطذا،للعالممقدمهااتىرواثعه!يتولستويمعاعردستويفسكي

راىضا"أتىاورعض"وتم*35،مهـي15أ+مهـ42لأأمنذوايانهفيالنساء!ن.نحيرءمنآكترالنسويةشخصيالم"رسم

اًلغزلانمااحد،لمجة"ميلرنورمانروايةثم،*ه؟هـ*هحأ+*دام97

العديثأدبنافيماعلىأث!لةاصدقهيآء31ءهـ4،مهـ"1ا1

.للمرأةنماذجمنا

شخصيةوذات،غنياحياكائناالرواياتهذءفيالمرأةلشستاًذ01.

وسيلةهيانما،ارقتنفسفيطبيعيةليستوهي،هـفةكلتميزةخظيراًلىكئهايألى

الجنسية.اًلرجلحاجةلسد،غيرليس

الرف""علىالحب-مجددا-؟ضعواقد،عنشاالرومانسييناًنسارتربوللجاناًلجزاـئرفيلحارنا

أصنحواانهمكما،الحبلهذاحقيقيةصورةرسمباستطاعت!ميعدولم

فيرواياتهم،ادفيحقيفنهماننفسعها،الحببعاطفةالاخنفاظعنطاجزيناليغلهنرياًبجلاثون

الجنسية-العمليةعدابالمراةالرجلهلافةفيءبن!يييتمونلافهم

وف!،حبهناكل!يعدأنهعلى-نادبينأفواهمبملءيهحرضنغالريسوسهيلعايمهلرجمة

وهم،الحبغيابيندبونانهـم.،المجتمعفيللحبقيمةكلفقت

والمطالئة،والعويلالمراًخسوىشينايستطيونلاانهم،لأشضهدأبيخ!ار
.للمجتمع.ستعادته-

صرطويتوفببق:وتلخمهصترجمة
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7---ص--7!ص!صر ةا.م!--؟-أ،-.-2!+ء-حمى
عيما!عا!ور!يماصدأئحمنماسفقم!في

ه-تننر-شخ!لا،"49أ-.لم-لا!-

التفاتةنماني!يهنكيللعصبي!ائةا)*دعفدموو.امنمىدجنإحا9لسلانطبمظدنزئموليلحفلةاراىفهض0ا

يقولاررليالعصيانعنراسلكبو!د

الاكراد،1،بأمدواتمايستطيعوناطدالرسد.عاحرلأننالحطوماته!ارلسانتمعوسهليكامهمااًلمدئيوالطصببيا!راسل
لتيا

علىالسياسةيوافقونلاالذينجميعأنفلو.فادحخطوهذا.مجديا

غلىنيلحالجعلوبيرلجنونجمارجالدلعصميالةنمستح!لااظاوهرجبرايشاانحكوميالفيلسوفرالسلبرتراندالملورديتبرولىالبريطانيينمنكثر

اممكنامرحانقعامرأكيألمدهااذاالحركةهذهومثل.التنرية!اةأبرص.591لعامللادابنوبلجائزةعلىالحائزالمعروفواًلرياضي

..".الحاضرالموقتفيحيبريطاني
."الوقوحوثعيكوهو

........مغلقاناءفييعيشفيلسوءاقطيكنلملىاسلبرتراندولكن

:"ليوسنيس!مان))مجله!يءطلهترالديراسلونابمار!ايةا!حربفي!اررانرفضلاتابنفيألقي91اععامففي

الاقلةعلىاصركافي،ادسلطاتموهتمتلصداهامةحادثةهتاك"
............ه.!.مةد"ةا)كتبالسرنوفي.العصيانعلىمحرضاولءنربر،الاولى

نظهرامهالان!احااعلسهتطمعالحدم!بدبت4لأيم!عايردانيديكلتادلهنةهيلضاالشهراًلماضي،وفي.ا!امرةا+لفاتاهممنوهو،"الرياصيةللفسلفة

اًلي"تفضيليووركلالهإفولوالمانهـم.القانونكبأفة،1ادلجرائمار.7كا!ضه9لرأيامبصةبابناضىسةفيافحك،عمرهمناً!ةمسيئبلغ

تانجعر!حنوالحزعلالؤعرأصبوور،ؤ."،لجمنالذريةالقنملةروجتهعلىحكموقد.اًلنوويةار"-اربضدلادفيةامظاهر"عناًلمدول

..عملة.نفسهابالعقوبةكزرلك
ليجتذبالمدنيالعصيافيمنمحلعةادوانالىا!صرفذلكوبعد.

كانالذيبرالفىنبنتحعودهعنوببكفرالنوويرةالاسلحة!ظالحةاًلىالازظار.لمحةالا!بم:عتطا!بحملةقىاسقدالذريةاًلقنبلةظ!ورمنذوكان

ءلىانسلطا!صممفذأكذ1و.وبمملإ?لم1اذبسحقهبئنجور!رااييرمعبا،لثراكأرسل5591عاموفي.مشروظغبرمنع(الذرية

علمأطباءمنل!فار-!مهبئاالنظرةووفهوأبدت،"مجنودارقبرهأنبرغوالى""مؤتمرحضورالىفيهيمعوهمالعلمرجالالىنداءاينشتاين

اءنر:رورايىر!يبركلونوهكذا،إحوكة.ذمياديةبئأعضاوهعر!ادفس.المنوويةالقنابلءسعمنعالىتؤدياقياًلوسائللدراسةكأداًفي

ءجتونا.ير!-ر،!مزرومانيرخدملمبينما،!ملتهءلىندمحبنءجنونا!؟!ء؟!-حج

هـهـهـإتالرا،دوإدعه!بيهيننرحايئرليتصريحاتمنعددادرأتوقد02-!+بزغ"؟"ءطزر!بر!!ىء؟+-لم،--

كا--،قي،ة؟!-ىد!نحسبم-ش.؟--ظ!.!قيى

الدمحايرف!وةو)كنها...ازةممنعقليةصحةعلىشاهدةار"صويحات6-ء-في-+.":ء!لا-د.ء-لإخ+.د-(-!!-ع+-؟-".

بم؟ء-*03في.-إنرع-خ-ء*+لا*3-)-دكي!؟يمغ-في.3.-

فعدؤداًنهيه"قدون.،بيمهـث!وآنا،اًلناسجميعجعلتالءجم!ةالكماذ.-.؟؟-3-خشلاصس.!.؟!.كا،-ظني!ص-ور-فيفي-3-

-.شاكاخلإيم!:؟-،،"!:لأد

.،،عقلهسبر--".*في".*لا--.ء.:--ءءس؟!لاة-+-؟*!ء.!-،.*

بقوله:مقالهراسلواًفا.-برلاد----لا-33!---سنر3-"-،بز-!+"3!.3

شفىو!ورتإلاص.رةحهانيسوات!ضيتاداإدهتنيلنافي1)0*00-

الانسانيةإ"بالعواطفجديرونهمالذينج!بعبص!بةفيهلملمجاذيتاستمتع--ظ".-قي-ستص-.1-س3*ل!--!-.+-:لم.33د

ءخ-.س-.!-!د"تء..:؟!*!!ح!!!-خ

((ئ!ليريه31لأ9النثئة))--س-*؟!بر)-خ،-*ءكأير؟غ.-!دل!!،-ى-!لا-."-.---3؟لالا+-ء؟في3*ب،ى.عء..

الانكليزية"))النكنةبص!ا!،ضجةاتاركتابلندنمياخيراصدر-"لأةفيلا.-

فأخنار!اسعةبجولىميهيقومأنالمؤلفحاولوقد.ءاير.نونيلمولفة-*!كيل!!:3"خشس!!مو+!؟

أشهرهاكانوحكماياتوأمثالابلأأنوريةكاروصورا،كثيرةهيةفكلممقنطفات2-.-ء.؟-"-ج-ل!ء

...).؟ل!!ص،-ير!!دلا"!ىغ*ير*يم"

التالية:النكات)!-"لا-،9؟.3*+ش+*إ،---.!غ!!-"نرلأ!زرخ

-!.-3!أ.!ج.-!ص-د-،،-؟--س-لم.،ممكنن!إ!-!!-.س--:-لالإكل!

اًلىدييرؤاىوإ.*ن،المالىمديصرراالاموراكثرهواًنتفكيرعء07+لأء!!!--3ء...لأنن!++*لإ؟،.-جإفي+:ل!-

لاانكلرا!يالفكيرارالحظ!سنومن.؟خرمرضكأيالموتى"نر"-عل!--.خ3.-!--كالا.3--د--لا،لا--؟3+بر!!ء!-6يز-.!

.(واللداًوسكار).لعدى!!!*!لا!!!"ء--كا!-ء"-خ3آ.-؟-!"في

......"سفي-!--.3ء.زرحيبم-ش،ة-ل!،--ئر!!يما!كابز

اكثرمتساويةحبواناتهناكولكن.متساوبةالحيواناتجميعع-خ..-.--!غكع،-لا-3-لىلاضس"3--!*!----خ3خ"3؟ىفي

-!---*عححب!.قي3*!ور!لإبنكيما2بزد--..!ء،!م،لإ؟ع،ترد--لا-!3ك!ء

.(أورويل).أخرىحيواناتمنر!--.بم!-+-*.3:--د.في
ى؟-.لأ؟:!.!!33-،-بخ

.(سمست)للصحةصالحفرةالوةاًلرلفاحبلاعء؟،قي*!3ننكأخ!!لا!؟".فى*ر.-!.-؟و"!-*.3
.....!ع-+.خؤ:،!أ؟؟*؟-!حبمإ.3غ!تج-؟-..-و

برجسمونالاشخاصوبعص.برموتانقبليصيهالتمطيرانعير!"إبز..-يرد!*3.!ع!*.+-كأ+طرز-ص:زر!ضسكل،-3ء-+خرز..--

-.!**-س!"؟لآخح-؟:ش!!،لأ!:بك!ح!نخ!زر:غ*تج!-!3-

.(يد:3كولر)يغنواًانقلماتوااذاصنعا.لا-!--ت-ع"3.خل!!ء:؟-إظلاع؟؟!-بم!نجءلإ-ببخ.-**كأقيبنلا

-:ء؟-في؟.،في!يمير.لى!-زرغبر!-..+3ء--ش.!!يردلمملإ،4

*.و،لإ؟!-ة؟:-ىنرص:-3+ع.!*!في:ا!ض!صع.خ.!-!ط

تأطيرءميجب،انكلترافيجيدابالمببفالاستمتاع.بمكنلكي+رز."خ+!!!نن؟ء--شج!ئر.++*؟لا-.لاة+.إ-

!!!عحيررإ-!قيءمكا!؟في!لأ.-فيءفي،-قي-

.(والبول)جدامريحةغرفةفيالزجاجنحت-ووضعه-!؟+خخج*كأ؟"فيززقيء!!!خ!وندطلا؟

ءلىزائدةامرأةلهاًن.بعنيدهذا،بامرانينأحدناتزوجادا+-ع

.(هيودجون).واحدةباهرأةتزوجاذاوكذلك.اًللزوم2+!0362
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سسص!اص1!مسطمىك!-!ال!1!ثيطور0

."اليهابحاجةعالمناانواعتقدالمالوفةالاسطورةهفهاحبافنيامكانياتهق!ر"س،الانسحانخلقحين،الألهاناحيانااًلييخيتل+

اًلرجلهذااًنصحيحاكانفأ،1.فحسبكذلكالامرليسولكن.(وايلد).تعت!قممابئكئر

كانواذا،واحدوفتفي،اـلعالمواـلطميبالاشاذمظهريخنحذالنهـي،سوداًءقبعةعنسوداءغرفةفيإبحتأعهىهوالميتافيؤقيع

نمرجالومصائر،حافلاتاريخاالاجانب(ماميكشفانفينجحقد.(بوينيجدها.)فلا

قضيةجديدمنيطرحاندرفيايفونجاحأنأيضاالصحيحفمن،يعرفهمانبساطةبكليتمنونفهم:الملكيةاح"راماًللصصصيملك+

الامر،حقيقةفيتوجدلاالحدورهذهانأثبتفقد."الحدودعنور"اكبر.احشامايحترموهاأنليستطيعواممملكتالآخرينملكية.نصبح

كلهبالعملمايوماستقؤمالتيالالكترونيةالعقولتتقنانوبأنتظار.(شسترئون)

البلادأدبفييجريماتجاهلعنالمرءيكفانالاوانآنفقد،وحدماشيءلاذللث،مع.والمكانالزمانفكرةمناكثريقلقنيئنيءلاع

.الاخرى(.لامبشارلز).قطبهاافكرلالأني،الفرةهذهمناقليقلقني

لاثم،مرةنراهاالتيالمميزةالسحنهذهمنسحنةلهكانت+

.(وابلد!ابدانذبمرها

لم!ا!ااخى،المفضلكاتبهيعتبرفيانعلىأحدااجبراناسئنطيعلا+
م..(شوج.ب.)مصلأحتهاجلمنذلككانوبر

.اًلربىيءالوءسمكيسيمالا،رديءشيءالويسكي+

جديدليجم.تسنوفىيتنفين!ا.الصعبمنكانوقد،البناءباخطاءامليئةالدبابةهذء+

كيمحلها.التسميةوكانت"تثرشلدبابة"سموهاذلكلوحطوحببن

الادبعالىمفيجديد"نجم"عناًليومألايطاليادنقديتحدت

خ!ر(إنذجم!وظبراندههذحيرئجئزدجزةبميف!سومملااجيوكلإكيكبيرطشابصنوامنيفاوديلة،!لهالوعص

نءبحيتمصنوعةودثنها،القصصمنمجموعةيبدووهو،"غيشوور

ءىالقاويقرأها،تنقطعنفسهالموضعوقي!حدكلها،علىفييعورونفصعوجميعانملرفيأيفو:نوبلجاكرة

ينجح:انقبلهأحديستطعلمبمانجحقدتستورياقوادوافعاً!رريكايرفوقبلعرفواًيوغوسلاريامدنوسانوبلغرادس!نجميع

."واقعيةالنيو))رزوتعقيداتهاالكبيرةالمدينةمضاياادحالوهو!ر!ةأدىنز!ةفيهوو!ن.ا!91لعامدلأدابنوبلجانزةنالانه

واالار،ـاوواماالانحىكانوافعيةالنيوالروايةحقلانوالحقيقةاً....:..-10001اً-نر00.02
لى-بعدد"يبحموىلصحعيوىكاىب!ما،لديوبعلىسر!وريمه

و-جعلناانكبيرةاًلصناعيةالممنالىفيقودنا.فستورجمياما.اًلصفيرةالممن0السويديةالاكادبمفيقرارعرفوا

البارع.الت!ليلمنأطارفي،الوانهماخلا!فعلىالعمالجميعبيننحياةبالفولنفى3اًالصحفيونواخبرعأندريكايفوعادوحين

هوالذيوا!شكوكالمتنافضاتتبرميعرفواانيتعلمونابطالهوجمع.بلديجهودوترف.ثرمنيالجانزة!فهاًن-

الدراجاتسناقبطل،باسينااماممثلافنحن:العديثاًنضمير.عبقريةؤ،جاب:،اللحظة.نلكفيشعورهعنالصحعينأحدثلهتم

ليالخطرم!هونئبعوكيرنرلنديس!راعبحينه،قدلذدكيمعلمالتىلستطعلعهرالنصرفسهعل!هعلىاف!اًني.جداشاقالشعورهداأنلكاعتر!اًنيجب

.!*.-لا؟المردهـي.لبدور،تنسبةنيبا!نسبةعظيملمومهذاًبلنالفود

ببمليجهز"علىنيلطضتلقوالمااماميرنحنالمسباكلينيهلكيملتيغصعبا!عىجموما!مسأء،نيهاالتي"التعذيب"ألوا!.ابلأحلمتاني)قولاناًستطيع

ذراعييبنفر-نعيعنهاتخلىواًلذييحميهااًلذكليالرجلمنتتنقماننيوارجو،بذلكبأسلا؟الصحفيةوالاحاريث،المقابلاتالاستقبالاتبسنب

.اًلخ...استغلالهافييأخذالؤلميحانةصاحب."!عببهااتغلباالىاومقان

تكنيكهآي،الك!بةفيطريقتهتشور!يبهيتميز!اأميزوسدارسذلكالىوءـو،!يمةقضصوكاتبروائياندبىبكواًرهو

اًلنيوخاصةهوالذيالموضوعيماًلوصفطريقةمنفدلا.الروافي،الصربيينالكتابكبارمنعددحولدرا!تهانتنولا.أدببم

...ومثقفةممتعةدداًساتهيوسواهم،غوربروبتراركغوياءنوأبحاته
الىالخلفوالارتدادات،الداخليالمونولوجمنالوانامامتحدنا،واًقصة....

..والالمابةالفرسعبيةيتكلموهو،وشنرالدبرعلويتمانبالمبرترجموقد

طرلفةتمشعوثلكنبطرلستىفيشابحبأو،الغغعبفي،الذاكرنفطاأوعفيوئ!القمافيمنقصصهوابطال.والاسنانيةالازكايزيةو/مرأوالروسيةوالايطاية

غنيكثفنثردائماهوفنثرء،الحديثةالطرفىهذءالتماسفيتكلفاوواًلفلاحيناًلدين.ورجالوالوزراًواًلقناصلوالصربيينالاتراك

..عذى...والمدجالينوالسمارقين

..اسلوبهفيوهو،وسيئاتهبحسنانهالانسان.نقد،معلىقنهويقوم

"ء"ا.يفصلخطاةننرسميمكننااينحقماأرىولا"والشعرالنثريبنيرفرقلا

...السهطمودياموردلرعاندد!طاررعر!اينبثق!ظاتهناكفأن.والاخرالاولبين

الضخمة،فياريجببوجائزةمورافياالبرتواًلشهيرالرواف!منح."نثرالىدهاحوما

كاما-.كاأه*السأم""الاخيرةعلىروايتهايطاني،لتراربعقملإبينوقيمتهايمكنلاروائيانعريكايفو"انيقولدوميناكماريصانكتبوقد

و"اللامبالين"جانبالىرواياتهخيرهذهبأنمورافياصرحوقدتاديخشعب!تاريخنفسهالوقتفييحباننجبرمنالانسانيحبهان.

فح!اول،الحياةوعلفئهملثرسامقصةاثموقصة،"اغوستيئو"الكتمانيمنكثيريضيعفبيئما.بالنصر/ضتهيانطو،ليوأءلىطو،ليالم

صلةجديدمنيعزدان،صبيةبزثاةغرامية*قةمنخلال،وسعربجنون.البسيطةالعظمةبلهجةيحتفظأناستطاعفقد،التجريدمجاهلفي

64



لمجط3صعاا!ماحي!ئم!فيا!ماصلى.

!"-سع2لا؟!كا5-!،7ء!!-:.-.كأ.!غيم-!!،---لإكلفي*صدبر؟-خءفى!\،-!صبزجاليومفيمراتثلاثلدينونستسلمسيسيلياوىنت.الوامعمعلمحوية

--د.!ء+-،3.-!كا!ق-خمة!-.ج!.ج؟لا--؟...ء+روحهاإمنشيئاتهبانفيرمن،جسدهاالاتعطيلاونكنها،فناءاذا

!في؟عط؟حعطبزبرممخعلا،-؟3ءسريعتحطتمفانعبثاميحاولالرسامويغ"،طرحعواطفها.اوالمحكارها"و

!-!م؟7.؟-لا؟-؟+-بز!!"أ-عيقهراناراداًداًولكن،سيسيليايحبانهدلكسببولشى.ذدك

--!طعءحعلآخ--،3عط--.-ط-"امعتلاكبمجردانيكتقييستطيعلاطحهو،"سأمه"والحياةمنلفوره

ء!د!-.ءج-.سر-!-.-7.+.-.بمع.السلوكبعدمضحكايصنحالامتلاكهداوانسيمالا،لخليلتهجسد!

-عح.--ء-ح!*.عحعط-؟عح.طحء.ءفي-.طع-+-.عح-.-?شء.-ء-لإدني"ع:فيلأحط-"-كأ*+عذاباالرساميعانيحطناومن.الخليلةهذءتسلكهاًلذيالخفيانغريب

-طعء!--!-؟+:+ع!ح؟رز-.-.--عط-؟؟*3-!-!كلحعحطلالوانمنويحضعهاعليهاويتجسس،شدبرعحةغيرةضحيةويقع،منتطما

"!!!--..!!3!.!-كأبم!لالا!!-.-؟"2في.ح+-+هـ!؟ءص!في،هـ!كلء++!حررهسيارةحادتلهيقعانالى،منهاجدوىلاالتيالاستجواًبات

02-"ء-!+خ"ءخكق؟--:ج.-*ى؟.؟.4!.--بز--غرفةعبر،الاشجارمنشجرة-تأملالىويررهالصبيوسواسهمن

-!!!3!ع"!:،آ"3"؟!!لإع03-:ء!!-دلم".3ى--!!-6؟2**لم-

-ممث!لا:كأ!ع.!!يرقئقيء--اء!؟ء-!-"!بر3!.المستشفى

!خ-06؟"ءىع-!!ئجد.!و!ش!خ"..؟-ض-؟!عقي!"-!!ع"بر--+!ش"والتلاثينالخامسةفي.هنانديئو)ء:يلييماالقصةلمحصت"تايم))
بم-ء،حعءمجلهولكى،الالكطحبريهالى"السعم"رواو4درجمحطوورهدا

+ا..-فئ-فطحفقدسيسيليا.وتدخل.فارغةأصنحتالفنيةلوحتهولكن،عمرهمن

-ع-،-!في!!"..!م-!--.."ممتلئآالآنبعدشبكوندي!وسريرلان،أهميتهاكلاًلفارغةاًللوحة

-ء.--ر--!-عحطع..-طحع!..عمقهاالىنفاذوعدمللروايةتشويهانهذاوواضح

"7-لا!--"كألاعطح-حع-.صغيرعطكطحاباعحب3والعطندالىبرحلةاخيراموراعحياعحاموورهذا

!!!2!0-؟.ء-كلحيافهاصابهتجاحكبر1بأنوصرح.الريبمحماسيظ،راًلبلادر!نعش

-.س"-خبر!ح!ععحءع3إ:عح.:!---،3-"حط-ا2ًمنهابر-عح(لني"ماتط))روافي"علىالقراءبأقبالاحررهالذيمعحطحو

رز)،خ--+":-،!!.أشهرستة!ينسحهالف

،في؟"ص.+-ء.معح-مميأوانماج"فيالجديدعنالماضىالننههرفيموراًفياسئلوور

اهمعحةكبطحعحعطحةاًلفنان!ينكجميعوأعلق،حطناناًفني":بقولهطحاجاب4حطفسحيت

.الفصحرةالقصةبعبفريةيسىماملمك1انهفيشكولا،91طحع3عاموهذا،الفنيوالخلقالمراةبينعطمناهـ"أنعحناكأعتقدولكتي،ا!حبعلى

كلودي.اًلحقيعيوالعم!والنن!3بالصلابهلديها!عموعةكلوتميزالغراميةا!لاقةانصحيم."الزوجيالحب"كوايئديعنه-ل!تتما

للتفسير.عريضاهامتساللمارىءيردعمعين"لو!ء"دميقرلممنهاال!انيوثناذ،خطراالامريصبحزث!،حدالىولكن،الخلق-قضصس

صلبا.نكفكيابناءبالضرورةيناليلاوهذا،وطبيعي!اشردنولحنهعندبما.الجديد!اًلموض!3هذافيوإفكاري..وينعدمإخاللانعلى

أشخاصهلميالرضوالعباراتالحواربنمضاًلاحيانأكترسالنجرويكتسج!دا،بطيء،بطيءامرالمجنساكتشاففأن:طبيعيهذاانوالواعحع

قغ!ةيقرأـهىماانلولا،لهمرلقتهتطولأنالقالىىيتمنىالذينالهحظةاهيفتلك،النضجمعيأ.نياًلحبوا،ةشمافبةاوويقةطثف

رواية!لا،فصيرة.لوجهالحقيقةوجهايجابهالملقنهوبالاخلاقفيهايرمنانعنالمرءيكفالصي

فهي،الاقالكلبصهذهبمعيللخيصاًلمسنحيلب!ومنالصعب

فهصةمعا!لتامتلاصضرهيالنلافيعقىيئزفتماذوجهائئنمابابنهاعلىتنلصبنوآا-ا!لأي!!أ!!ة

في*السحرجانمنتطتنربصبيةانكليزيةعطتاةعطريناإخرىوأقصوصة-ا.-.ا

-نلفونيةومحادثةواًمراةرجلينقصةوثالثة..1644عامللشايمالونالمراهقينودالمسالئجر

سالمجر،أفاصيحطىفيددعاسح-امكانايحعلالتلفونانواًلملاحعت...

تحلميوم"ضتلمن،والطرافةالغرابةمنتخدولاالافاصيص!وعنارينله

!،(الاسكيموسهانمعتماماالحرررلحعيل)،و"الموزة-السمكةله
-..ء.سلقرينا.المعالمأنحاءجميعكل،ازمةشنهاًلقصيرةالقصةلعاني

وحضراوانمميجميل"و".وا!راهيهاًلحباسءجل!غايسمى!يئصي!للا!ظمنذماوهذا،قرافيفهاعلىالاقيالعنيقللاكتابتهاعلىفالاتجبال

..0000000001،القصيرةالقصةمحلحلتاجمالاقدالروايةاناذتقريبا،سنواتعشر

ءبيلسولطمو،ووايس!عرثوتمتلىيسوقص!صهعلىدلسالعجروهناكوموص!وعتخرجفيتجاربالابطالومعايشةالطويلةالآثارقراءةالىأميلالقراءوأصنح

...عديدةومغاهرات

السطدسةاًعمارهمكايتوسواء،بلهاءاواذكيااوجهيلينأونجئينو!ناجهداً.تطلبا!صيرةالقصةىابةأنفيشكفلا،ذلكومع

البالغينع!ا"سيدخلهمهقينهغاومراى.سالبوبراكالد؟نولمف!نتقدوثمرفد.بالاجمالاشقوتاليفها،الطويلةالروايةمناكروحنر

.......اشديظلونالمتحدةالولاياتفيالقصيرةالقصةكأبانعلى
سالنحرعنمطولاتحععيقااحيرا"تا؟م"محلةخصصتقد

اع....و.الننهربةالمجلاتبعضتزالوما.الاخرىالبلادفيزملائهممنبهااهنماما

ععولحيطالذلياووصمع!مهجألاءلهفيلهـالوتمبشهلاميرثىاعلإلحفيةص!والأ44سرعلىلهلمئ!رلم"النيويوركر"ومنها،الجيدةالمقصيرةالقصصمنالعديدواًلاسبويمةتنبث!ر

:العبارعحهذء3ي9عحططححعطييحع9حعأ17ي9".حع.وسواها"مونثليالافلنتيك"و"مانمازينالهاربرز"و

انعلىالتاسساحمل:هلىاًهوبهسأقومالذيبأنفرت"القصةعالجواالذينالمماصربنالاميركيينالكتابرأسوعلى

كلكإلىالستمعانعلييترتبلافبهذا،أبكماصمبنييعتقموامنذكنبثلاثةنشرالذيسالنجردافيدجبرومالمجومرأتناًلقصيرة
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بخما.صعاا!مامىثأء!طا/!ماصك

ناالناساحدارادفاذا.اًنسانأيمعاللامجديةالبليدةالمحادثات

-موسوفالي.!سلهصكفصص!ةعلييكتيهانضليه،شيثالىيقول
!ى!سما.مالمنكس!بته!!بمامامكانفيصغراكوخالنفسيابني

10001الشمسارىانلرررمي،ءدا!ىفيلا،اتباتمنبالزبسابنيه

.(،دائما

الثمفينفيببكاسو)وهي"كورنيشهفيالمدينة-مضسالنوانالانوالملاحط

لنتراءانقليلةإلضرمةال!لماتالايلففلافأفي(نجيوهمبسرممنفا

الايتصلانيستطهلايهيتصلانرريدمنوكل.!اًلعمحفالمؤن

بلاجمكل.اجوبةلهالشالتيالرسائلبواسطة

ويمكن.عمرهمنالثمانئبيكاسوبابلوبلغالماضيالشهرفيا!هرفي!عمرتوفد،عمرهمنو*ربعشالثانيةسالنجروييلغ

قدالمتحمقالولاياتالىالسوفياتنالافحادمن،كلهالعالماًنالقوللأ!!همح2340لأعيبمنوانكنابفيجمما!يلتانا!ي!شان

الكلالقهوبيكاسوانالقوليمكنبل.الثمانجنبيكاسوببلوغاخنفلالاللكتابهفورعناهميةيقللاادبياحدثاظعرهماوكان

وانخنرهالشبابهليهاقبلالنيالكتابذلك،سنواتجم!ثرمنذ

+ع2.عبممكلالأنطيهيقيلوثيزالوتولا،المالمفدوبيانهمنشيدمم

*"ى-؟/ويسمماندافيد*جتماهيالعالمان!المعروف.العامفينسخةالف

كاء!!--3كاالكتابهذاعن"الاجتماعيةوالننيةالشضية"محافراتهفييتدلمث

!-لأسشم؟،-ع.لا.،ه!دهقايضتغ!نفيصهولمننجطلهلآن،منهتماذجوقياباستراد

-."لأ.+بز:ء-ء-لأجدث!مننفسهمنيبحثوافي،الاخيرةاًلحربالنبخلفتهالجديد

-.خ؟لأ--ئ؟+ع.+انمنوبمرغم.الممريةالضارةعنبعيدا،اًلبريئةالطبيعةفي

--؟+.وحدهوهو!ه*عميظ!سمايم!طله،المسؤوليةمنبط!ظمولمن

2----3الذينمورم!ل*دباءمنسالنبمولعل.وحكمهانفسهضعاهد

،)003-،ص-،"".؟.وتفا؟لأملبلهجة،الاتسانعناى،ابطالهمعنيتحدثون

2-2؟؟كأ!--..؟نر--!ءخ!--!--!!+قي.!-.؟.!+*!.-!س،"--صا

هذبددقر!،ثهويثيرفيبرديعيا!شهر!لهعييعتعلللامردابحبمنهالن!يالوعجآبالم!بسةللشاعرةالاخيراًلديواى-

شابلن.شارلىمعكذلككان

شخصيةبيكاسوولكن،لبيكاسومرادفةكلمةالحديثوالر-م.طوقانفدوى

فهو،ونزعاتهمومهنهمإجناسهممختلفعلى،جميعااًلناساهتمامتثير

التغيراتعلاماتمنهميأعطاناالذيوهو.وكفنانكأشطناهتمامنايلفت

فيها.نعيشاًلنيوالتطودات

ظش!من،ثورويايكونإنالرساماراًداذا:يومابيكاسوقالوقد

تفاحةيرسمانيكفيوانما،رشاشايحملرجلالنايقدمانالضروري

فيلرلب!يزداًبراربهرديرمهاءتتمثليئردروس!مفبمانفسمههووصمحيحد.نحوسوماعدىعناحيراصدر.لق3..الثمن

لعافلماانأعا!ح.جمملبييهوميننونساامينط!ض!اسالاظلواوبكننحاهولالا!ماييكنعرابدلآاارد

ناوحدهبأستطاعتهانفكروقد.حولهيفعلغيرهكانكما،سؤالا

في،هازئةبوسائل،وهشاعرءلرؤية،اًلاتانلتغيراتريمه!ديعئر3

الاحيان.غالب
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7---ص--7!ص!صر ةا.م!--؟-أ،-.-2!+ء-حمى
عيما!عا!ور!يماصدأئحمنماسفقم!في

ه-تننر-شخ!لا،"49أ-.لم-لا!-

التفاتةنماني!يهنكيللعصبي!ائةا)*دعفدموو.امنمىدجنإحا9لسلانطبمظدنزئموليلحفلةاراىفهض0ا

يقولاررليالعصيانعنراسلكبو!د

الاكراد،1،بأمدواتمايستطيعوناطدالرسد.عاحرلأننالحطوماته!ارلسانتمعوسهليكامهمااًلمدئيوالطصببيا!راسل
لتيا

علىالسياسةيوافقونلاالذينجميعأنفلو.فادحخطوهذا.مجديا

غلىنيلحالجعلوبيرلجنونجمارجالدلعصميالةنمستح!لااظاوهرجبرايشاانحكوميالفيلسوفرالسلبرتراندالملورديتبرولىالبريطانيينمنكثر

اممكنامرحانقعامرأكيألمدهااذاالحركةهذهومثل.التنرية!اةأبرص.591لعامللادابنوبلجائزةعلىالحائزالمعروفواًلرياضي

..".الحاضرالموقتفيحيبريطاني
."الوقوحوثعيكوهو

........مغلقاناءفييعيشفيلسوءاقطيكنلملىاسلبرتراندولكن

:"ليوسنيس!مان))مجله!يءطلهترالديراسلونابمار!ايةا!حربفي!اررانرفضلاتابنفيألقي91اععامففي

الاقلةعلىاصركافي،ادسلطاتموهتمتلصداهامةحادثةهتاك"
............ه.!.مةد"ةا)كتبالسرنوفي.العصيانعلىمحرضاولءنربر،الاولى

نظهرامهالان!احااعلسهتطمعالحدم!بدبت4لأيم!عايردانيديكلتادلهنةهيلضاالشهراًلماضي،وفي.ا!امرةا+لفاتاهممنوهو،"الرياصيةللفسلفة

اًلي"تفضيليووركلالهإفولوالمانهـم.القانونكبأفة،1ادلجرائمار.7كا!ضه9لرأيامبصةبابناضىسةفيافحك،عمرهمناً!ةمسيئبلغ

تانجعر!حنوالحزعلالؤعرأصبوور،ؤ."،لجمنالذريةالقنملةروجتهعلىحكموقد.اًلنوويةار"-اربضدلادفيةامظاهر"عناًلمدول

..عملة.نفسهابالعقوبةكزرلك
ليجتذبالمدنيالعصيافيمنمحلعةادوانالىا!صرفذلكوبعد.

كانالذيبرالفىنبنتحعودهعنوببكفرالنوويرةالاسلحة!ظالحةاًلىالازظار.لمحةالا!بم:عتطا!بحملةقىاسقدالذريةاًلقنبلةظ!ورمنذوكان

ءلىانسلطا!صممفذأكذ1و.وبمملإ?لم1اذبسحقهبئنجور!رااييرمعبا،لثراكأرسل5591عاموفي.مشروظغبرمنع(الذرية

علمأطباءمنل!فار-!مهبئاالنظرةووفهوأبدت،"مجنودارقبرهأنبرغوالى""مؤتمرحضورالىفيهيمعوهمالعلمرجالالىنداءاينشتاين

اءنر:رورايىر!يبركلونوهكذا،إحوكة.ذمياديةبئأعضاوهعر!ادفس.المنوويةالقنابلءسعمنعالىتؤدياقياًلوسائللدراسةكأداًفي

ءجتونا.ير!-ر،!مزرومانيرخدملمبينما،!ملتهءلىندمحبنءجنونا!؟!ء؟!-حج

هـهـهـإتالرا،دوإدعه!بيهيننرحايئرليتصريحاتمنعددادرأتوقد02-!+بزغ"؟"ءطزر!بر!!ىء؟+-لم،--

كا--،قي،ة؟!-ىد!نحسبم-ش.؟--ظ!.!قيى

الدمحايرف!وةو)كنها...ازةممنعقليةصحةعلىشاهدةار"صويحات6-ء-في-+.":ء!لا-د.ء-لإخ+.د-(-!!-ع+-؟-".

بم؟ء-*03في.-إنرع-خ-ء*+لا*3-)-دكي!؟يمغ-في.3.-

فعدؤداًنهيه"قدون.،بيمهـث!وآنا،اًلناسجميعجعلتالءجم!ةالكماذ.-.؟؟-3-خشلاصس.!.؟!.كا،-ظني!ص-ور-فيفي-3-

-.شاكاخلإيم!:؟-،،"!:لأد

.،،عقلهسبر--".*في".*لا--.ء.:--ءءس؟!لاة-+-؟*!ء.!-،.*

بقوله:مقالهراسلواًفا.-برلاد----لا-33!---سنر3-"-،بز-!+"3!.3

شفىو!ورتإلاص.رةحهانيسوات!ضيتاداإدهتنيلنافي1)0*00-

الانسانيةإ"بالعواطفجديرونهمالذينج!بعبص!بةفيهلملمجاذيتاستمتع--ظ".-قي-ستص-.1-س3*ل!--!-.+-:لم.33د

ءخ-.س-.!-!د"تء..:؟!*!!ح!!!-خ

((ئ!ليريه31لأ9النثئة))--س-*؟!بر)-خ،-*ءكأير؟غ.-!دل!!،-ى-!لا-."-.---3؟لالا+-ء؟في3*ب،ى.عء..

الانكليزية"))النكنةبص!ا!،ضجةاتاركتابلندنمياخيراصدر-"لأةفيلا.-

فأخنار!اسعةبجولىميهيقومأنالمؤلفحاولوقد.ءاير.نونيلمولفة-*!كيل!!:3"خشس!!مو+!؟

أشهرهاكانوحكماياتوأمثالابلأأنوريةكاروصورا،كثيرةهيةفكلممقنطفات2-.-ء.؟-"-ج-ل!ء

...).؟ل!!ص،-ير!!دلا"!ىغ*ير*يم"

التالية:النكات)!-"لا-،9؟.3*+ش+*إ،---.!غ!!-"نرلأ!زرخ

-!.-3!أ.!ج.-!ص-د-،،-؟--س-لم.،ممكنن!إ!-!!-.س--:-لالإكل!

اًلىدييرؤاىوإ.*ن،المالىمديصرراالاموراكثرهواًنتفكيرعء07+لأء!!!--3ء...لأنن!++*لإ؟،.-جإفي+:ل!-

لاانكلرا!يالفكيرارالحظ!سنومن.؟خرمرضكأيالموتى"نر"-عل!--.خ3.-!--كالا.3--د--لا،لا--؟3+بر!!ء!-6يز-.!

.(واللداًوسكار).لعدى!!!*!لا!!!"ء--كا!-ء"-خ3آ.-؟-!"في

......"سفي-!--.3ء.زرحيبم-ش،ة-ل!،--ئر!!يما!كابز

اكثرمتساويةحبواناتهناكولكن.متساوبةالحيواناتجميعع-خ..-.--!غكع،-لا-3-لىلاضس"3--!*!----خ3خ"3؟ىفي

-!---*عححب!.قي3*!ور!لإبنكيما2بزد--..!ء،!م،لإ؟ع،ترد--لا-!3ك!ء

.(أورويل).أخرىحيواناتمنر!--.بم!-+-*.3:--د.في
ى؟-.لأ؟:!.!!33-،-بخ

.(سمست)للصحةصالحفرةالوةاًلرلفاحبلاعء؟،قي*!3ننكأخ!!لا!؟".فى*ر.-!.-؟و"!-*.3
.....!ع-+.خؤ:،!أ؟؟*؟-!حبمإ.3غ!تج-؟-..-و

برجسمونالاشخاصوبعص.برموتانقبليصيهالتمطيرانعير!"إبز..-يرد!*3.!ع!*.+-كأ+طرز-ص:زر!ضسكل،-3ء-+خرز..--

-.!**-س!"؟لآخح-؟:ش!!،لأ!:بك!ح!نخ!زر:غ*تج!-!3-

.(يد:3كولر)يغنواًانقلماتوااذاصنعا.لا-!--ت-ع"3.خل!!ء:؟-إظلاع؟؟!-بم!نجءلإ-ببخ.-**كأقيبنلا

-:ء؟-في؟.،في!يمير.لى!-زرغبر!-..+3ء--ش.!!يردلمملإ،4

*.و،لإ؟!-ة؟:-ىنرص:-3+ع.!*!في:ا!ض!صع.خ.!-!ط

تأطيرءميجب،انكلترافيجيدابالمببفالاستمتاع.بمكنلكي+رز."خ+!!!نن؟ء--شج!ئر.++*؟لا-.لاة+.إ-

!!!عحيررإ-!قيءمكا!؟في!لأ.-فيءفي،-قي-

.(والبول)جدامريحةغرفةفيالزجاجنحت-ووضعه-!؟+خخج*كأ؟"فيززقيء!!!خ!وندطلا؟

ءلىزائدةامرأةلهاًن.بعنيدهذا،بامرانينأحدناتزوجادا+-ع

.(هيودجون).واحدةباهرأةتزوجاذاوكذلك.اًللزوم2+!0362
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سسص!اص1!مسطمىك!-!ال!1!ثيطور0

."اليهابحاجةعالمناانواعتقدالمالوفةالاسطورةهفهاحبافنيامكانياتهق!ر"س،الانسحانخلقحين،الألهاناحيانااًلييخيتل+

اًلرجلهذااًنصحيحاكانفأ،1.فحسبكذلكالامرليسولكن.(وايلد).تعت!قممابئكئر

كانواذا،واحدوفتفي،اـلعالمواـلطميبالاشاذمظهريخنحذالنهـي،سوداًءقبعةعنسوداءغرفةفيإبحتأعهىهوالميتافيؤقيع

نمرجالومصائر،حافلاتاريخاالاجانب(ماميكشفانفينجحقد.(بوينيجدها.)فلا

قضيةجديدمنيطرحاندرفيايفونجاحأنأيضاالصحيحفمن،يعرفهمانبساطةبكليتمنونفهم:الملكيةاح"راماًللصصصيملك+

الامر،حقيقةفيتوجدلاالحدورهذهانأثبتفقد."الحدودعنور"اكبر.احشامايحترموهاأنليستطيعواممملكتالآخرينملكية.نصبح

كلهبالعملمايوماستقؤمالتيالالكترونيةالعقولتتقنانوبأنتظار.(شسترئون)

البلادأدبفييجريماتجاهلعنالمرءيكفانالاوانآنفقد،وحدماشيءلاذللث،مع.والمكانالزمانفكرةمناكثريقلقنيئنيءلاع

.الاخرى(.لامبشارلز).قطبهاافكرلالأني،الفرةهذهمناقليقلقني

لاثم،مرةنراهاالتيالمميزةالسحنهذهمنسحنةلهكانت+

.(وابلد!ابدانذبمرها

لم!ا!ااخى،المفضلكاتبهيعتبرفيانعلىأحدااجبراناسئنطيعلا+
م..(شوج.ب.)مصلأحتهاجلمنذلككانوبر

.اًلربىيءالوءسمكيسيمالا،رديءشيءالويسكي+

جديدليجم.تسنوفىيتنفين!ا.الصعبمنكانوقد،البناءباخطاءامليئةالدبابةهذء+

كيمحلها.التسميةوكانت"تثرشلدبابة"سموهاذلكلوحطوحببن

الادبعالىمفيجديد"نجم"عناًليومألايطاليادنقديتحدت

خ!ر(إنذجم!وظبراندههذحيرئجئزدجزةبميف!سومملااجيوكلإكيكبيرطشابصنوامنيفاوديلة،!لهالوعص

نءبحيتمصنوعةودثنها،القصصمنمجموعةيبدووهو،"غيشوور

ءىالقاويقرأها،تنقطعنفسهالموضعوقي!حدكلها،علىفييعورونفصعوجميعانملرفيأيفو:نوبلجاكرة

ينجح:انقبلهأحديستطعلمبمانجحقدتستورياقوادوافعاً!رريكايرفوقبلعرفواًيوغوسلاريامدنوسانوبلغرادس!نجميع

."واقعيةالنيو))رزوتعقيداتهاالكبيرةالمدينةمضاياادحالوهو!ر!ةأدىنز!ةفيهوو!ن.ا!91لعامدلأدابنوبلجانزةنالانه

واالار،ـاوواماالانحىكانوافعيةالنيوالروايةحقلانوالحقيقةاً....:..-10001اً-نر00.02
لى-بعدد"يبحموىلصحعيوىكاىب!ما،لديوبعلىسر!وريمه

و-جعلناانكبيرةاًلصناعيةالممنالىفيقودنا.فستورجمياما.اًلصفيرةالممن0السويديةالاكادبمفيقرارعرفوا

البارع.الت!ليلمنأطارفي،الوانهماخلا!فعلىالعمالجميعبيننحياةبالفولنفى3اًالصحفيونواخبرعأندريكايفوعادوحين

هوالذيوا!شكوكالمتنافضاتتبرميعرفواانيتعلمونابطالهوجمع.بلديجهودوترف.ثرمنيالجانزة!فهاًن-

الدراجاتسناقبطل،باسينااماممثلافنحن:العديثاًنضمير.عبقريةؤ،جاب:،اللحظة.نلكفيشعورهعنالصحعينأحدثلهتم

ليالخطرم!هونئبعوكيرنرلنديس!راعبحينه،قدلذدكيمعلمالتىلستطعلعهرالنصرفسهعل!هعلىاف!اًني.جداشاقالشعورهداأنلكاعتر!اًنيجب

.!*.-لا؟المردهـي.لبدور،تنسبةنيبا!نسبةعظيملمومهذاًبلنالفود

ببمليجهز"علىنيلطضتلقوالمااماميرنحنالمسباكلينيهلكيملتيغصعبا!عىجموما!مسأء،نيهاالتي"التعذيب"ألوا!.ابلأحلمتاني)قولاناًستطيع

ذراعييبنفر-نعيعنهاتخلىواًلذييحميهااًلذكليالرجلمنتتنقماننيوارجو،بذلكبأسلا؟الصحفيةوالاحاريث،المقابلاتالاستقبالاتبسنب

.اًلخ...استغلالهافييأخذالؤلميحانةصاحب."!عببهااتغلباالىاومقان

تكنيكهآي،الك!بةفيطريقتهتشور!يبهيتميز!اأميزوسدارسذلكالىوءـو،!يمةقضصوكاتبروائياندبىبكواًرهو

اًلنيوخاصةهوالذيالموضوعيماًلوصفطريقةمنفدلا.الروافي،الصربيينالكتابكبارمنعددحولدرا!تهانتنولا.أدببم

...ومثقفةممتعةدداًساتهيوسواهم،غوربروبتراركغوياءنوأبحاته
الىالخلفوالارتدادات،الداخليالمونولوجمنالوانامامتحدنا،واًقصة....

..والالمابةالفرسعبيةيتكلموهو،وشنرالدبرعلويتمانبالمبرترجموقد

طرلفةتمشعوثلكنبطرلستىفيشابحبأو،الغغعبفي،الذاكرنفطاأوعفيوئ!القمافيمنقصصهوابطال.والاسنانيةالازكايزيةو/مرأوالروسيةوالايطاية

غنيكثفنثردائماهوفنثرء،الحديثةالطرفىهذءالتماسفيتكلفاوواًلفلاحيناًلدين.ورجالوالوزراًواًلقناصلوالصربيينالاتراك

..عذى...والمدجالينوالسمارقين

..اسلوبهفيوهو،وسيئاتهبحسنانهالانسان.نقد،معلىقنهويقوم

"ء"ا.يفصلخطاةننرسميمكننااينحقماأرىولا"والشعرالنثريبنيرفرقلا

...السهطمودياموردلرعاندد!طاررعر!اينبثق!ظاتهناكفأن.والاخرالاولبين

الضخمة،فياريجببوجائزةمورافياالبرتواًلشهيرالرواف!منح."نثرالىدهاحوما

كاما-.كاأه*السأم""الاخيرةعلىروايتهايطاني،لتراربعقملإبينوقيمتهايمكنلاروائيانعريكايفو"انيقولدوميناكماريصانكتبوقد

و"اللامبالين"جانبالىرواياتهخيرهذهبأنمورافياصرحوقدتاديخشعب!تاريخنفسهالوقتفييحباننجبرمنالانسانيحبهان.

فح!اول،الحياةوعلفئهملثرسامقصةاثموقصة،"اغوستيئو"الكتمانيمنكثيريضيعفبيئما.بالنصر/ضتهيانطو،ليوأءلىطو،ليالم

صلةجديدمنيعزدان،صبيةبزثاةغرامية*قةمنخلال،وسعربجنون.البسيطةالعظمةبلهجةيحتفظأناستطاعفقد،التجريدمجاهلفي
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لمجط3صعاا!ماحي!ئم!فيا!ماصلى.

!"-سع2لا؟!كا5-!،7ء!!-:.-.كأ.!غيم-!!،---لإكلفي*صدبر؟-خءفى!\،-!صبزجاليومفيمراتثلاثلدينونستسلمسيسيلياوىنت.الوامعمعلمحوية

--د.!ء+-،3.-!كا!ق-خمة!-.ج!.ج؟لا--؟...ء+روحهاإمنشيئاتهبانفيرمن،جسدهاالاتعطيلاونكنها،فناءاذا

!في؟عط؟حعطبزبرممخعلا،-؟3ءسريعتحطتمفانعبثاميحاولالرسامويغ"،طرحعواطفها.اوالمحكارها"و

!-!م؟7.؟-لا؟-؟+-بز!!"أ-عيقهراناراداًداًولكن،سيسيليايحبانهدلكسببولشى.ذدك

--!طعءحعلآخ--،3عط--.-ط-"امعتلاكبمجردانيكتقييستطيعلاطحهو،"سأمه"والحياةمنلفوره

ء!د!-.ءج-.سر-!-.-7.+.-.بمع.السلوكبعدمضحكايصنحالامتلاكهداوانسيمالا،لخليلتهجسد!

-عح.--ء-ح!*.عحعط-؟عح.طحء.ءفي-.طع-+-.عح-.-?شء.-ء-لإدني"ع:فيلأحط-"-كأ*+عذاباالرساميعانيحطناومن.الخليلةهذءتسلكهاًلذيالخفيانغريب

-طعء!--!-؟+:+ع!ح؟رز-.-.--عط-؟؟*3-!-!كلحعحطلالوانمنويحضعهاعليهاويتجسس،شدبرعحةغيرةضحيةويقع،منتطما

"!!!--..!!3!.!-كأبم!لالا!!-.-؟"2في.ح+-+هـ!؟ءص!في،هـ!كلء++!حررهسيارةحادتلهيقعانالى،منهاجدوىلاالتيالاستجواًبات

02-"ء-!+خ"ءخكق؟--:ج.-*ى؟.؟.4!.--بز--غرفةعبر،الاشجارمنشجرة-تأملالىويررهالصبيوسواسهمن

-!!!3!ع"!:،آ"3"؟!!لإع03-:ء!!-دلم".3ى--!!-6؟2**لم-

-ممث!لا:كأ!ع.!!يرقئقيء--اء!؟ء-!-"!بر3!.المستشفى

!خ-06؟"ءىع-!!ئجد.!و!ش!خ"..؟-ض-؟!عقي!"-!!ع"بر--+!ش"والتلاثينالخامسةفي.هنانديئو)ء:يلييماالقصةلمحصت"تايم))
بم-ء،حعءمجلهولكى،الالكطحبريهالى"السعم"رواو4درجمحطوورهدا

+ا..-فئ-فطحفقدسيسيليا.وتدخل.فارغةأصنحتالفنيةلوحتهولكن،عمرهمن

-ع-،-!في!!"..!م-!--.."ممتلئآالآنبعدشبكوندي!وسريرلان،أهميتهاكلاًلفارغةاًللوحة

-ء.--ر--!-عحطع..-طحع!..عمقهاالىنفاذوعدمللروايةتشويهانهذاوواضح

"7-لا!--"كألاعطح-حع-.صغيرعطكطحاباعحب3والعطندالىبرحلةاخيراموراعحياعحاموورهذا

!!!2!0-؟.ء-كلحيافهاصابهتجاحكبر1بأنوصرح.الريبمحماسيظ،راًلبلادر!نعش

-.س"-خبر!ح!ععحءع3إ:عح.:!---،3-"حط-ا2ًمنهابر-عح(لني"ماتط))روافي"علىالقراءبأقبالاحررهالذيمعحطحو

رز)،خ--+":-،!!.أشهرستة!ينسحهالف

،في؟"ص.+-ء.معح-مميأوانماج"فيالجديدعنالماضىالننههرفيموراًفياسئلوور

اهمعحةكبطحعحعطحةاًلفنان!ينكجميعوأعلق،حطناناًفني":بقولهطحاجاب4حطفسحيت

.الفصحرةالقصةبعبفريةيسىماملمك1انهفيشكولا،91طحع3عاموهذا،الفنيوالخلقالمراةبينعطمناهـ"أنعحناكأعتقدولكتي،ا!حبعلى

كلودي.اًلحقيعيوالعم!والنن!3بالصلابهلديها!عموعةكلوتميزالغراميةا!لاقةانصحيم."الزوجيالحب"كوايئديعنه-ل!تتما

للتفسير.عريضاهامتساللمارىءيردعمعين"لو!ء"دميقرلممنهاال!انيوثناذ،خطراالامريصبحزث!،حدالىولكن،الخلق-قضصس

صلبا.نكفكيابناءبالضرورةيناليلاوهذا،وطبيعي!اشردنولحنهعندبما.الجديد!اًلموض!3هذافيوإفكاري..وينعدمإخاللانعلى

أشخاصهلميالرضوالعباراتالحواربنمضاًلاحيانأكترسالنجرويكتسج!دا،بطيء،بطيءامرالمجنساكتشاففأن:طبيعيهذاانوالواعحع

قغ!ةيقرأـهىماانلولا،لهمرلقتهتطولأنالقالىىيتمنىالذينالهحظةاهيفتلك،النضجمعيأ.نياًلحبوا،ةشمافبةاوويقةطثف

رواية!لا،فصيرة.لوجهالحقيقةوجهايجابهالملقنهوبالاخلاقفيهايرمنانعنالمرءيكفالصي

فهي،الاقالكلبصهذهبمعيللخيصاًلمسنحيلب!ومنالصعب

فهصةمعا!لتامتلاصضرهيالنلافيعقىيئزفتماذوجهائئنمابابنهاعلىتنلصبنوآا-ا!لأي!!أ!!ة

في*السحرجانمنتطتنربصبيةانكليزيةعطتاةعطريناإخرىوأقصوصة-ا.-.ا

-نلفونيةومحادثةواًمراةرجلينقصةوثالثة..1644عامللشايمالونالمراهقينودالمسالئجر

سالمجر،أفاصيحطىفيددعاسح-امكانايحعلالتلفونانواًلملاحعت...

تحلميوم"ضتلمن،والطرافةالغرابةمنتخدولاالافاصيص!وعنارينله

!،(الاسكيموسهانمعتماماالحرررلحعيل)،و"الموزة-السمكةله
-..ء.سلقرينا.المعالمأنحاءجميعكل،ازمةشنهاًلقصيرةالقصةلعاني

وحضراوانمميجميل"و".وا!راهيهاًلحباسءجل!غايسمى!يئصي!للا!ظمنذماوهذا،قرافيفهاعلىالاقيالعنيقللاكتابتهاعلىفالاتجبال

..0000000001،القصيرةالقصةمحلحلتاجمالاقدالروايةاناذتقريبا،سنواتعشر

ءبيلسولطمو،ووايس!عرثوتمتلىيسوقص!صهعلىدلسالعجروهناكوموص!وعتخرجفيتجاربالابطالومعايشةالطويلةالآثارقراءةالىأميلالقراءوأصنح

...عديدةومغاهرات

السطدسةاًعمارهمكايتوسواء،بلهاءاواذكيااوجهيلينأونجئينو!ناجهداً.تطلبا!صيرةالقصةىابةأنفيشكفلا،ذلكومع

البالغينع!ا"سيدخلهمهقينهغاومراى.سالبوبراكالد؟نولمف!نتقدوثمرفد.بالاجمالاشقوتاليفها،الطويلةالروايةمناكروحنر

.......اشديظلونالمتحدةالولاياتفيالقصيرةالقصةكأبانعلى
سالنحرعنمطولاتحععيقااحيرا"تا؟م"محلةخصصتقد

اع....و.الننهربةالمجلاتبعضتزالوما.الاخرىالبلادفيزملائهممنبهااهنماما

ععولحيطالذلياووصمع!مهجألاءلهفيلهـالوتمبشهلاميرثىاعلإلحفيةص!والأ44سرعلىلهلمئ!رلم"النيويوركر"ومنها،الجيدةالمقصيرةالقصصمنالعديدواًلاسبويمةتنبث!ر

:العبارعحهذء3ي9عحططححعطييحع9حعأ17ي9".حع.وسواها"مونثليالافلنتيك"و"مانمازينالهاربرز"و

انعلىالتاسساحمل:هلىاًهوبهسأقومالذيبأنفرت"القصةعالجواالذينالمماصربنالاميركيينالكتابرأسوعلى

كلكإلىالستمعانعلييترتبلافبهذا،أبكماصمبنييعتقموامنذكنبثلاثةنشرالذيسالنجردافيدجبرومالمجومرأتناًلقصيرة
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بخما.صعاا!مامىثأء!طا/!ماصك

ناالناساحدارادفاذا.اًنسانأيمعاللامجديةالبليدةالمحادثات

-موسوفالي.!سلهصكفصص!ةعلييكتيهانضليه،شيثالىيقول
!ى!سما.مالمنكس!بته!!بمامامكانفيصغراكوخالنفسيابني

10001الشمسارىانلرررمي،ءدا!ىفيلا،اتباتمنبالزبسابنيه

.(،دائما

الثمفينفيببكاسو)وهي"كورنيشهفيالمدينة-مضسالنوانالانوالملاحط

لنتراءانقليلةإلضرمةال!لماتالايلففلافأفي(نجيوهمبسرممنفا

الايتصلانيستطهلايهيتصلانرريدمنوكل.!اًلعمحفالمؤن

بلاجمكل.اجوبةلهالشالتيالرسائلبواسطة

ويمكن.عمرهمنالثمانئبيكاسوبابلوبلغالماضيالشهرفيا!هرفي!عمرتوفد،عمرهمنو*ربعشالثانيةسالنجروييلغ

قدالمتحمقالولاياتالىالسوفياتنالافحادمن،كلهالعالماًنالقوللأ!!همح2340لأعيبمنوانكنابفيجمما!يلتانا!ي!شان

الكلالقهوبيكاسوانالقوليمكنبل.الثمانجنبيكاسوببلوغاخنفلالاللكتابهفورعناهميةيقللاادبياحدثاظعرهماوكان

وانخنرهالشبابهليهاقبلالنيالكتابذلك،سنواتجم!ثرمنذ

+ع2.عبممكلالأنطيهيقيلوثيزالوتولا،المالمفدوبيانهمنشيدمم

*"ى-؟/ويسمماندافيد*جتماهيالعالمان!المعروف.العامفينسخةالف

كاء!!--3كاالكتابهذاعن"الاجتماعيةوالننيةالشضية"محافراتهفييتدلمث

!-لأسشم؟،-ع.لا.،ه!دهقايضتغ!نفيصهولمننجطلهلآن،منهتماذجوقياباستراد

-."لأ.+بز:ء-ء-لأجدث!مننفسهمنيبحثوافي،الاخيرةاًلحربالنبخلفتهالجديد

-.خ؟لأ--ئ؟+ع.+انمنوبمرغم.الممريةالضارةعنبعيدا،اًلبريئةالطبيعةفي

--؟+.وحدهوهو!ه*عميظ!سمايم!طله،المسؤوليةمنبط!ظمولمن

2----3الذينمورم!ل*دباءمنسالنبمولعل.وحكمهانفسهضعاهد

،)003-،ص-،"".؟.وتفا؟لأملبلهجة،الاتسانعناى،ابطالهمعنيتحدثون

2-2؟؟كأ!--..؟نر--!ءخ!--!--!!+قي.!-.؟.!+*!.-!س،"--صا

هذبددقر!،ثهويثيرفيبرديعيا!شهر!لهعييعتعلللامردابحبمنهالن!يالوعجآبالم!بسةللشاعرةالاخيراًلديواى-

شابلن.شارلىمعكذلككان

شخصيةبيكاسوولكن،لبيكاسومرادفةكلمةالحديثوالر-م.طوقانفدوى

فهو،ونزعاتهمومهنهمإجناسهممختلفعلى،جميعااًلناساهتمامتثير

التغيراتعلاماتمنهميأعطاناالذيوهو.وكفنانكأشطناهتمامنايلفت

فيها.نعيشاًلنيوالتطودات

ظش!من،ثورويايكونإنالرساماراًداذا:يومابيكاسوقالوقد

تفاحةيرسمانيكفيوانما،رشاشايحملرجلالنايقدمانالضروري

فيلرلب!يزداًبراربهرديرمهاءتتمثليئردروس!مفبمانفسمههووصمحيحد.نحوسوماعدىعناحيراصدر.لق3..الثمن

لعافلماانأعا!ح.جمملبييهوميننونساامينط!ض!اسالاظلواوبكننحاهولالا!ماييكنعرابدلآاارد

ناوحدهبأستطاعتهانفكروقد.حولهيفعلغيرهكانكما،سؤالا

في،هازئةبوسائل،وهشاعرءلرؤية،اًلاتانلتغيراتريمه!ديعئر3

الاحيان.غالب
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7---ص--7!ص!صر ةا.م!--؟-أ،-.-2!+ء-حمى
عيما!عا!ور!يماصدأئحمنماسفقم!في

ه-تننر-شخ!لا،"49أ-.لم-لا!-

التفاتةنماني!يهنكيللعصبي!ائةا)*دعفدموو.امنمىدجنإحا9لسلانطبمظدنزئموليلحفلةاراىفهض0ا

يقولاررليالعصيانعنراسلكبو!د

الاكراد،1،بأمدواتمايستطيعوناطدالرسد.عاحرلأننالحطوماته!ارلسانتمعوسهليكامهمااًلمدئيوالطصببيا!راسل
لتيا

علىالسياسةيوافقونلاالذينجميعأنفلو.فادحخطوهذا.مجديا

غلىنيلحالجعلوبيرلجنونجمارجالدلعصميالةنمستح!لااظاوهرجبرايشاانحكوميالفيلسوفرالسلبرتراندالملورديتبرولىالبريطانيينمنكثر

اممكنامرحانقعامرأكيألمدهااذاالحركةهذهومثل.التنرية!اةأبرص.591لعامللادابنوبلجائزةعلىالحائزالمعروفواًلرياضي

..".الحاضرالموقتفيحيبريطاني
."الوقوحوثعيكوهو

........مغلقاناءفييعيشفيلسوءاقطيكنلملىاسلبرتراندولكن

:"ليوسنيس!مان))مجله!يءطلهترالديراسلونابمار!ايةا!حربفي!اررانرفضلاتابنفيألقي91اععامففي

الاقلةعلىاصركافي،ادسلطاتموهتمتلصداهامةحادثةهتاك"
............ه.!.مةد"ةا)كتبالسرنوفي.العصيانعلىمحرضاولءنربر،الاولى

نظهرامهالان!احااعلسهتطمعالحدم!بدبت4لأيم!عايردانيديكلتادلهنةهيلضاالشهراًلماضي،وفي.ا!امرةا+لفاتاهممنوهو،"الرياصيةللفسلفة

اًلي"تفضيليووركلالهإفولوالمانهـم.القانونكبأفة،1ادلجرائمار.7كا!ضه9لرأيامبصةبابناضىسةفيافحك،عمرهمناً!ةمسيئبلغ

تانجعر!حنوالحزعلالؤعرأصبوور،ؤ."،لجمنالذريةالقنملةروجتهعلىحكموقد.اًلنوويةار"-اربضدلادفيةامظاهر"عناًلمدول

..عملة.نفسهابالعقوبةكزرلك
ليجتذبالمدنيالعصيافيمنمحلعةادوانالىا!صرفذلكوبعد.

كانالذيبرالفىنبنتحعودهعنوببكفرالنوويرةالاسلحة!ظالحةاًلىالازظار.لمحةالا!بم:عتطا!بحملةقىاسقدالذريةاًلقنبلةظ!ورمنذوكان

ءلىانسلطا!صممفذأكذ1و.وبمملإ?لم1اذبسحقهبئنجور!رااييرمعبا،لثراكأرسل5591عاموفي.مشروظغبرمنع(الذرية

علمأطباءمنل!فار-!مهبئاالنظرةووفهوأبدت،"مجنودارقبرهأنبرغوالى""مؤتمرحضورالىفيهيمعوهمالعلمرجالالىنداءاينشتاين

اءنر:رورايىر!يبركلونوهكذا،إحوكة.ذمياديةبئأعضاوهعر!ادفس.المنوويةالقنابلءسعمنعالىتؤدياقياًلوسائللدراسةكأداًفي

ءجتونا.ير!-ر،!مزرومانيرخدملمبينما،!ملتهءلىندمحبنءجنونا!؟!ء؟!-حج

هـهـهـإتالرا،دوإدعه!بيهيننرحايئرليتصريحاتمنعددادرأتوقد02-!+بزغ"؟"ءطزر!بر!!ىء؟+-لم،--

كا--،قي،ة؟!-ىد!نحسبم-ش.؟--ظ!.!قيى

الدمحايرف!وةو)كنها...ازةممنعقليةصحةعلىشاهدةار"صويحات6-ء-في-+.":ء!لا-د.ء-لإخ+.د-(-!!-ع+-؟-".

بم؟ء-*03في.-إنرع-خ-ء*+لا*3-)-دكي!؟يمغ-في.3.-

فعدؤداًنهيه"قدون.،بيمهـث!وآنا،اًلناسجميعجعلتالءجم!ةالكماذ.-.؟؟-3-خشلاصس.!.؟!.كا،-ظني!ص-ور-فيفي-3-

-.شاكاخلإيم!:؟-،،"!:لأد

.،،عقلهسبر--".*في".*لا--.ء.:--ءءس؟!لاة-+-؟*!ء.!-،.*

بقوله:مقالهراسلواًفا.-برلاد----لا-33!---سنر3-"-،بز-!+"3!.3

شفىو!ورتإلاص.رةحهانيسوات!ضيتاداإدهتنيلنافي1)0*00-

الانسانيةإ"بالعواطفجديرونهمالذينج!بعبص!بةفيهلملمجاذيتاستمتع--ظ".-قي-ستص-.1-س3*ل!--!-.+-:لم.33د

ءخ-.س-.!-!د"تء..:؟!*!!ح!!!-خ

((ئ!ليريه31لأ9النثئة))--س-*؟!بر)-خ،-*ءكأير؟غ.-!دل!!،-ى-!لا-."-.---3؟لالا+-ء؟في3*ب،ى.عء..

الانكليزية"))النكنةبص!ا!،ضجةاتاركتابلندنمياخيراصدر-"لأةفيلا.-

فأخنار!اسعةبجولىميهيقومأنالمؤلفحاولوقد.ءاير.نونيلمولفة-*!كيل!!:3"خشس!!مو+!؟

أشهرهاكانوحكماياتوأمثالابلأأنوريةكاروصورا،كثيرةهيةفكلممقنطفات2-.-ء.؟-"-ج-ل!ء

...).؟ل!!ص،-ير!!دلا"!ىغ*ير*يم"

التالية:النكات)!-"لا-،9؟.3*+ش+*إ،---.!غ!!-"نرلأ!زرخ

-!.-3!أ.!ج.-!ص-د-،،-؟--س-لم.،ممكنن!إ!-!!-.س--:-لالإكل!

اًلىدييرؤاىوإ.*ن،المالىمديصرراالاموراكثرهواًنتفكيرعء07+لأء!!!--3ء...لأنن!++*لإ؟،.-جإفي+:ل!-

لاانكلرا!يالفكيرارالحظ!سنومن.؟خرمرضكأيالموتى"نر"-عل!--.خ3.-!--كالا.3--د--لا،لا--؟3+بر!!ء!-6يز-.!

.(واللداًوسكار).لعدى!!!*!لا!!!"ء--كا!-ء"-خ3آ.-؟-!"في

......"سفي-!--.3ء.زرحيبم-ش،ة-ل!،--ئر!!يما!كابز

اكثرمتساويةحبواناتهناكولكن.متساوبةالحيواناتجميعع-خ..-.--!غكع،-لا-3-لىلاضس"3--!*!----خ3خ"3؟ىفي

-!---*عححب!.قي3*!ور!لإبنكيما2بزد--..!ء،!م،لإ؟ع،ترد--لا-!3ك!ء

.(أورويل).أخرىحيواناتمنر!--.بم!-+-*.3:--د.في
ى؟-.لأ؟:!.!!33-،-بخ

.(سمست)للصحةصالحفرةالوةاًلرلفاحبلاعء؟،قي*!3ننكأخ!!لا!؟".فى*ر.-!.-؟و"!-*.3
.....!ع-+.خؤ:،!أ؟؟*؟-!حبمإ.3غ!تج-؟-..-و

برجسمونالاشخاصوبعص.برموتانقبليصيهالتمطيرانعير!"إبز..-يرد!*3.!ع!*.+-كأ+طرز-ص:زر!ضسكل،-3ء-+خرز..--

-.!**-س!"؟لآخح-؟:ش!!،لأ!:بك!ح!نخ!زر:غ*تج!-!3-

.(يد:3كولر)يغنواًانقلماتوااذاصنعا.لا-!--ت-ع"3.خل!!ء:؟-إظلاع؟؟!-بم!نجءلإ-ببخ.-**كأقيبنلا

-:ء؟-في؟.،في!يمير.لى!-زرغبر!-..+3ء--ش.!!يردلمملإ،4

*.و،لإ؟!-ة؟:-ىنرص:-3+ع.!*!في:ا!ض!صع.خ.!-!ط

تأطيرءميجب،انكلترافيجيدابالمببفالاستمتاع.بمكنلكي+رز."خ+!!!نن؟ء--شج!ئر.++*؟لا-.لاة+.إ-

!!!عحيررإ-!قيءمكا!؟في!لأ.-فيءفي،-قي-

.(والبول)جدامريحةغرفةفيالزجاجنحت-ووضعه-!؟+خخج*كأ؟"فيززقيء!!!خ!وندطلا؟

ءلىزائدةامرأةلهاًن.بعنيدهذا،بامرانينأحدناتزوجادا+-ع

.(هيودجون).واحدةباهرأةتزوجاذاوكذلك.اًللزوم2+!0362
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سسص!اص1!مسطمىك!-!ال!1!ثيطور0

."اليهابحاجةعالمناانواعتقدالمالوفةالاسطورةهفهاحبافنيامكانياتهق!ر"س،الانسحانخلقحين،الألهاناحيانااًلييخيتل+

اًلرجلهذااًنصحيحاكانفأ،1.فحسبكذلكالامرليسولكن.(وايلد).تعت!قممابئكئر

كانواذا،واحدوفتفي،اـلعالمواـلطميبالاشاذمظهريخنحذالنهـي،سوداًءقبعةعنسوداءغرفةفيإبحتأعهىهوالميتافيؤقيع

نمرجالومصائر،حافلاتاريخاالاجانب(ماميكشفانفينجحقد.(بوينيجدها.)فلا

قضيةجديدمنيطرحاندرفيايفونجاحأنأيضاالصحيحفمن،يعرفهمانبساطةبكليتمنونفهم:الملكيةاح"راماًللصصصيملك+

الامر،حقيقةفيتوجدلاالحدورهذهانأثبتفقد."الحدودعنور"اكبر.احشامايحترموهاأنليستطيعواممملكتالآخرينملكية.نصبح

كلهبالعملمايوماستقؤمالتيالالكترونيةالعقولتتقنانوبأنتظار.(شسترئون)

البلادأدبفييجريماتجاهلعنالمرءيكفانالاوانآنفقد،وحدماشيءلاذللث،مع.والمكانالزمانفكرةمناكثريقلقنيئنيءلاع

.الاخرى(.لامبشارلز).قطبهاافكرلالأني،الفرةهذهمناقليقلقني

لاثم،مرةنراهاالتيالمميزةالسحنهذهمنسحنةلهكانت+

.(وابلد!ابدانذبمرها

لم!ا!ااخى،المفضلكاتبهيعتبرفيانعلىأحدااجبراناسئنطيعلا+
م..(شوج.ب.)مصلأحتهاجلمنذلككانوبر

.اًلربىيءالوءسمكيسيمالا،رديءشيءالويسكي+

جديدليجم.تسنوفىيتنفين!ا.الصعبمنكانوقد،البناءباخطاءامليئةالدبابةهذء+

كيمحلها.التسميةوكانت"تثرشلدبابة"سموهاذلكلوحطوحببن

الادبعالىمفيجديد"نجم"عناًليومألايطاليادنقديتحدت

خ!ر(إنذجم!وظبراندههذحيرئجئزدجزةبميف!سومملااجيوكلإكيكبيرطشابصنوامنيفاوديلة،!لهالوعص

نءبحيتمصنوعةودثنها،القصصمنمجموعةيبدووهو،"غيشوور

ءىالقاويقرأها،تنقطعنفسهالموضعوقي!حدكلها،علىفييعورونفصعوجميعانملرفيأيفو:نوبلجاكرة

ينجح:انقبلهأحديستطعلمبمانجحقدتستورياقوادوافعاً!رريكايرفوقبلعرفواًيوغوسلاريامدنوسانوبلغرادس!نجميع

."واقعيةالنيو))رزوتعقيداتهاالكبيرةالمدينةمضاياادحالوهو!ر!ةأدىنز!ةفيهوو!ن.ا!91لعامدلأدابنوبلجانزةنالانه

واالار،ـاوواماالانحىكانوافعيةالنيوالروايةحقلانوالحقيقةاً....:..-10001اً-نر00.02
لى-بعدد"يبحموىلصحعيوىكاىب!ما،لديوبعلىسر!وريمه

و-جعلناانكبيرةاًلصناعيةالممنالىفيقودنا.فستورجمياما.اًلصفيرةالممن0السويديةالاكادبمفيقرارعرفوا

البارع.الت!ليلمنأطارفي،الوانهماخلا!فعلىالعمالجميعبيننحياةبالفولنفى3اًالصحفيونواخبرعأندريكايفوعادوحين

هوالذيوا!شكوكالمتنافضاتتبرميعرفواانيتعلمونابطالهوجمع.بلديجهودوترف.ثرمنيالجانزة!فهاًن-

الدراجاتسناقبطل،باسينااماممثلافنحن:العديثاًنضمير.عبقريةؤ،جاب:،اللحظة.نلكفيشعورهعنالصحعينأحدثلهتم

ليالخطرم!هونئبعوكيرنرلنديس!راعبحينه،قدلذدكيمعلمالتىلستطعلعهرالنصرفسهعل!هعلىاف!اًني.جداشاقالشعورهداأنلكاعتر!اًنيجب

.!*.-لا؟المردهـي.لبدور،تنسبةنيبا!نسبةعظيملمومهذاًبلنالفود

ببمليجهز"علىنيلطضتلقوالمااماميرنحنالمسباكلينيهلكيملتيغصعبا!عىجموما!مسأء،نيهاالتي"التعذيب"ألوا!.ابلأحلمتاني)قولاناًستطيع

ذراعييبنفر-نعيعنهاتخلىواًلذييحميهااًلذكليالرجلمنتتنقماننيوارجو،بذلكبأسلا؟الصحفيةوالاحاريث،المقابلاتالاستقبالاتبسنب

.اًلخ...استغلالهافييأخذالؤلميحانةصاحب."!عببهااتغلباالىاومقان

تكنيكهآي،الك!بةفيطريقتهتشور!يبهيتميز!اأميزوسدارسذلكالىوءـو،!يمةقضصوكاتبروائياندبىبكواًرهو

اًلنيوخاصةهوالذيالموضوعيماًلوصفطريقةمنفدلا.الروافي،الصربيينالكتابكبارمنعددحولدرا!تهانتنولا.أدببم

...ومثقفةممتعةدداًساتهيوسواهم،غوربروبتراركغوياءنوأبحاته
الىالخلفوالارتدادات،الداخليالمونولوجمنالوانامامتحدنا،واًقصة....

..والالمابةالفرسعبيةيتكلموهو،وشنرالدبرعلويتمانبالمبرترجموقد

طرلفةتمشعوثلكنبطرلستىفيشابحبأو،الغغعبفي،الذاكرنفطاأوعفيوئ!القمافيمنقصصهوابطال.والاسنانيةالازكايزيةو/مرأوالروسيةوالايطاية

غنيكثفنثردائماهوفنثرء،الحديثةالطرفىهذءالتماسفيتكلفاوواًلفلاحيناًلدين.ورجالوالوزراًواًلقناصلوالصربيينالاتراك

..عذى...والمدجالينوالسمارقين

..اسلوبهفيوهو،وسيئاتهبحسنانهالانسان.نقد،معلىقنهويقوم

"ء"ا.يفصلخطاةننرسميمكننااينحقماأرىولا"والشعرالنثريبنيرفرقلا

...السهطمودياموردلرعاندد!طاررعر!اينبثق!ظاتهناكفأن.والاخرالاولبين

الضخمة،فياريجببوجائزةمورافياالبرتواًلشهيرالرواف!منح."نثرالىدهاحوما

كاما-.كاأه*السأم""الاخيرةعلىروايتهايطاني،لتراربعقملإبينوقيمتهايمكنلاروائيانعريكايفو"انيقولدوميناكماريصانكتبوقد

و"اللامبالين"جانبالىرواياتهخيرهذهبأنمورافياصرحوقدتاديخشعب!تاريخنفسهالوقتفييحباننجبرمنالانسانيحبهان.

فح!اول،الحياةوعلفئهملثرسامقصةاثموقصة،"اغوستيئو"الكتمانيمنكثيريضيعفبيئما.بالنصر/ضتهيانطو،ليوأءلىطو،ليالم

صلةجديدمنيعزدان،صبيةبزثاةغرامية*قةمنخلال،وسعربجنون.البسيطةالعظمةبلهجةيحتفظأناستطاعفقد،التجريدمجاهلفي
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لمجط3صعاا!ماحي!ئم!فيا!ماصلى.

!"-سع2لا؟!كا5-!،7ء!!-:.-.كأ.!غيم-!!،---لإكلفي*صدبر؟-خءفى!\،-!صبزجاليومفيمراتثلاثلدينونستسلمسيسيلياوىنت.الوامعمعلمحوية

--د.!ء+-،3.-!كا!ق-خمة!-.ج!.ج؟لا--؟...ء+روحهاإمنشيئاتهبانفيرمن،جسدهاالاتعطيلاونكنها،فناءاذا

!في؟عط؟حعطبزبرممخعلا،-؟3ءسريعتحطتمفانعبثاميحاولالرسامويغ"،طرحعواطفها.اوالمحكارها"و

!-!م؟7.؟-لا؟-؟+-بز!!"أ-عيقهراناراداًداًولكن،سيسيليايحبانهدلكسببولشى.ذدك

--!طعءحعلآخ--،3عط--.-ط-"امعتلاكبمجردانيكتقييستطيعلاطحهو،"سأمه"والحياةمنلفوره

ء!د!-.ءج-.سر-!-.-7.+.-.بمع.السلوكبعدمضحكايصنحالامتلاكهداوانسيمالا،لخليلتهجسد!

-عح.--ء-ح!*.عحعط-؟عح.طحء.ءفي-.طع-+-.عح-.-?شء.-ء-لإدني"ع:فيلأحط-"-كأ*+عذاباالرساميعانيحطناومن.الخليلةهذءتسلكهاًلذيالخفيانغريب

-طعء!--!-؟+:+ع!ح؟رز-.-.--عط-؟؟*3-!-!كلحعحطلالوانمنويحضعهاعليهاويتجسس،شدبرعحةغيرةضحيةويقع،منتطما

"!!!--..!!3!.!-كأبم!لالا!!-.-؟"2في.ح+-+هـ!؟ءص!في،هـ!كلء++!حررهسيارةحادتلهيقعانالى،منهاجدوىلاالتيالاستجواًبات

02-"ء-!+خ"ءخكق؟--:ج.-*ى؟.؟.4!.--بز--غرفةعبر،الاشجارمنشجرة-تأملالىويررهالصبيوسواسهمن

-!!!3!ع"!:،آ"3"؟!!لإع03-:ء!!-دلم".3ى--!!-6؟2**لم-

-ممث!لا:كأ!ع.!!يرقئقيء--اء!؟ء-!-"!بر3!.المستشفى

!خ-06؟"ءىع-!!ئجد.!و!ش!خ"..؟-ض-؟!عقي!"-!!ع"بر--+!ش"والتلاثينالخامسةفي.هنانديئو)ء:يلييماالقصةلمحصت"تايم))
بم-ء،حعءمجلهولكى،الالكطحبريهالى"السعم"رواو4درجمحطوورهدا

+ا..-فئ-فطحفقدسيسيليا.وتدخل.فارغةأصنحتالفنيةلوحتهولكن،عمرهمن

-ع-،-!في!!"..!م-!--.."ممتلئآالآنبعدشبكوندي!وسريرلان،أهميتهاكلاًلفارغةاًللوحة

-ء.--ر--!-عحطع..-طحع!..عمقهاالىنفاذوعدمللروايةتشويهانهذاوواضح

"7-لا!--"كألاعطح-حع-.صغيرعطكطحاباعحب3والعطندالىبرحلةاخيراموراعحياعحاموورهذا

!!!2!0-؟.ء-كلحيافهاصابهتجاحكبر1بأنوصرح.الريبمحماسيظ،راًلبلادر!نعش

-.س"-خبر!ح!ععحءع3إ:عح.:!---،3-"حط-ا2ًمنهابر-عح(لني"ماتط))روافي"علىالقراءبأقبالاحررهالذيمعحطحو

رز)،خ--+":-،!!.أشهرستة!ينسحهالف

،في؟"ص.+-ء.معح-مميأوانماج"فيالجديدعنالماضىالننههرفيموراًفياسئلوور

اهمعحةكبطحعحعطحةاًلفنان!ينكجميعوأعلق،حطناناًفني":بقولهطحاجاب4حطفسحيت

.الفصحرةالقصةبعبفريةيسىماملمك1انهفيشكولا،91طحع3عاموهذا،الفنيوالخلقالمراةبينعطمناهـ"أنعحناكأعتقدولكتي،ا!حبعلى

كلودي.اًلحقيعيوالعم!والنن!3بالصلابهلديها!عموعةكلوتميزالغراميةا!لاقةانصحيم."الزوجيالحب"كوايئديعنه-ل!تتما

للتفسير.عريضاهامتساللمارىءيردعمعين"لو!ء"دميقرلممنهاال!انيوثناذ،خطراالامريصبحزث!،حدالىولكن،الخلق-قضصس

صلبا.نكفكيابناءبالضرورةيناليلاوهذا،وطبيعي!اشردنولحنهعندبما.الجديد!اًلموض!3هذافيوإفكاري..وينعدمإخاللانعلى

أشخاصهلميالرضوالعباراتالحواربنمضاًلاحيانأكترسالنجرويكتسج!دا،بطيء،بطيءامرالمجنساكتشاففأن:طبيعيهذاانوالواعحع

قغ!ةيقرأـهىماانلولا،لهمرلقتهتطولأنالقالىىيتمنىالذينالهحظةاهيفتلك،النضجمعيأ.نياًلحبوا،ةشمافبةاوويقةطثف

رواية!لا،فصيرة.لوجهالحقيقةوجهايجابهالملقنهوبالاخلاقفيهايرمنانعنالمرءيكفالصي

فهي،الاقالكلبصهذهبمعيللخيصاًلمسنحيلب!ومنالصعب

فهصةمعا!لتامتلاصضرهيالنلافيعقىيئزفتماذوجهائئنمابابنهاعلىتنلصبنوآا-ا!لأي!!أ!!ة

في*السحرجانمنتطتنربصبيةانكليزيةعطتاةعطريناإخرىوأقصوصة-ا.-.ا

-نلفونيةومحادثةواًمراةرجلينقصةوثالثة..1644عامللشايمالونالمراهقينودالمسالئجر

سالمجر،أفاصيحطىفيددعاسح-امكانايحعلالتلفونانواًلملاحعت...

تحلميوم"ضتلمن،والطرافةالغرابةمنتخدولاالافاصيص!وعنارينله

!،(الاسكيموسهانمعتماماالحرررلحعيل)،و"الموزة-السمكةله
-..ء.سلقرينا.المعالمأنحاءجميعكل،ازمةشنهاًلقصيرةالقصةلعاني

وحضراوانمميجميل"و".وا!راهيهاًلحباسءجل!غايسمى!يئصي!للا!ظمنذماوهذا،قرافيفهاعلىالاقيالعنيقللاكتابتهاعلىفالاتجبال

..0000000001،القصيرةالقصةمحلحلتاجمالاقدالروايةاناذتقريبا،سنواتعشر

ءبيلسولطمو،ووايس!عرثوتمتلىيسوقص!صهعلىدلسالعجروهناكوموص!وعتخرجفيتجاربالابطالومعايشةالطويلةالآثارقراءةالىأميلالقراءوأصنح

...عديدةومغاهرات

السطدسةاًعمارهمكايتوسواء،بلهاءاواذكيااوجهيلينأونجئينو!ناجهداً.تطلبا!صيرةالقصةىابةأنفيشكفلا،ذلكومع

البالغينع!ا"سيدخلهمهقينهغاومراى.سالبوبراكالد؟نولمف!نتقدوثمرفد.بالاجمالاشقوتاليفها،الطويلةالروايةمناكروحنر

.......اشديظلونالمتحدةالولاياتفيالقصيرةالقصةكأبانعلى
سالنحرعنمطولاتحععيقااحيرا"تا؟م"محلةخصصتقد

اع....و.الننهربةالمجلاتبعضتزالوما.الاخرىالبلادفيزملائهممنبهااهنماما

ععولحيطالذلياووصمع!مهجألاءلهفيلهـالوتمبشهلاميرثىاعلإلحفيةص!والأ44سرعلىلهلمئ!رلم"النيويوركر"ومنها،الجيدةالمقصيرةالقصصمنالعديدواًلاسبويمةتنبث!ر

:العبارعحهذء3ي9عحططححعطييحع9حعأ17ي9".حع.وسواها"مونثليالافلنتيك"و"مانمازينالهاربرز"و

انعلىالتاسساحمل:هلىاًهوبهسأقومالذيبأنفرت"القصةعالجواالذينالمماصربنالاميركيينالكتابرأسوعلى

كلكإلىالستمعانعلييترتبلافبهذا،أبكماصمبنييعتقموامنذكنبثلاثةنشرالذيسالنجردافيدجبرومالمجومرأتناًلقصيرة
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بخما.صعاا!مامىثأء!طا/!ماصك

ناالناساحدارادفاذا.اًنسانأيمعاللامجديةالبليدةالمحادثات

-موسوفالي.!سلهصكفصص!ةعلييكتيهانضليه،شيثالىيقول
!ى!سما.مالمنكس!بته!!بمامامكانفيصغراكوخالنفسيابني

10001الشمسارىانلرررمي،ءدا!ىفيلا،اتباتمنبالزبسابنيه

.(،دائما

الثمفينفيببكاسو)وهي"كورنيشهفيالمدينة-مضسالنوانالانوالملاحط

لنتراءانقليلةإلضرمةال!لماتالايلففلافأفي(نجيوهمبسرممنفا

الايتصلانيستطهلايهيتصلانرريدمنوكل.!اًلعمحفالمؤن

بلاجمكل.اجوبةلهالشالتيالرسائلبواسطة

ويمكن.عمرهمنالثمانئبيكاسوبابلوبلغالماضيالشهرفيا!هرفي!عمرتوفد،عمرهمنو*ربعشالثانيةسالنجروييلغ

قدالمتحمقالولاياتالىالسوفياتنالافحادمن،كلهالعالماًنالقوللأ!!همح2340لأعيبمنوانكنابفيجمما!يلتانا!ي!شان

الكلالقهوبيكاسوانالقوليمكنبل.الثمانجنبيكاسوببلوغاخنفلالاللكتابهفورعناهميةيقللاادبياحدثاظعرهماوكان

وانخنرهالشبابهليهاقبلالنيالكتابذلك،سنواتجم!ثرمنذ

+ع2.عبممكلالأنطيهيقيلوثيزالوتولا،المالمفدوبيانهمنشيدمم

*"ى-؟/ويسمماندافيد*جتماهيالعالمان!المعروف.العامفينسخةالف

كاء!!--3كاالكتابهذاعن"الاجتماعيةوالننيةالشضية"محافراتهفييتدلمث

!-لأسشم؟،-ع.لا.،ه!دهقايضتغ!نفيصهولمننجطلهلآن،منهتماذجوقياباستراد

-."لأ.+بز:ء-ء-لأجدث!مننفسهمنيبحثوافي،الاخيرةاًلحربالنبخلفتهالجديد

-.خ؟لأ--ئ؟+ع.+انمنوبمرغم.الممريةالضارةعنبعيدا،اًلبريئةالطبيعةفي

--؟+.وحدهوهو!ه*عميظ!سمايم!طله،المسؤوليةمنبط!ظمولمن

2----3الذينمورم!ل*دباءمنسالنبمولعل.وحكمهانفسهضعاهد

،)003-،ص-،"".؟.وتفا؟لأملبلهجة،الاتسانعناى،ابطالهمعنيتحدثون

2-2؟؟كأ!--..؟نر--!ءخ!--!--!!+قي.!-.؟.!+*!.-!س،"--صا

هذبددقر!،ثهويثيرفيبرديعيا!شهر!لهعييعتعلللامردابحبمنهالن!يالوعجآبالم!بسةللشاعرةالاخيراًلديواى-

شابلن.شارلىمعكذلككان

شخصيةبيكاسوولكن،لبيكاسومرادفةكلمةالحديثوالر-م.طوقانفدوى

فهو،ونزعاتهمومهنهمإجناسهممختلفعلى،جميعااًلناساهتمامتثير

التغيراتعلاماتمنهميأعطاناالذيوهو.وكفنانكأشطناهتمامنايلفت

فيها.نعيشاًلنيوالتطودات

ظش!من،ثورويايكونإنالرساماراًداذا:يومابيكاسوقالوقد

تفاحةيرسمانيكفيوانما،رشاشايحملرجلالنايقدمانالضروري

فيلرلب!يزداًبراربهرديرمهاءتتمثليئردروس!مفبمانفسمههووصمحيحد.نحوسوماعدىعناحيراصدر.لق3..الثمن

لعافلماانأعا!ح.جمملبييهوميننونساامينط!ض!اسالاظلواوبكننحاهولالا!ماييكنعرابدلآاارد

ناوحدهبأستطاعتهانفكروقد.حولهيفعلغيرهكانكما،سؤالا

في،هازئةبوسائل،وهشاعرءلرؤية،اًلاتانلتغيراتريمه!ديعئر3

الاحيان.غالب
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7---ص--7!ص!صر ةا.م!--؟-أ،-.-2!+ء-حمى
عيما!عا!ور!يماصدأئحمنماسفقم!في

ه-تننر-شخ!لا،"49أ-.لم-لا!-

التفاتةنماني!يهنكيللعصبي!ائةا)*دعفدموو.امنمىدجنإحا9لسلانطبمظدنزئموليلحفلةاراىفهض0ا

يقولاررليالعصيانعنراسلكبو!د

الاكراد،1،بأمدواتمايستطيعوناطدالرسد.عاحرلأننالحطوماته!ارلسانتمعوسهليكامهمااًلمدئيوالطصببيا!راسل
لتيا

علىالسياسةيوافقونلاالذينجميعأنفلو.فادحخطوهذا.مجديا

غلىنيلحالجعلوبيرلجنونجمارجالدلعصميالةنمستح!لااظاوهرجبرايشاانحكوميالفيلسوفرالسلبرتراندالملورديتبرولىالبريطانيينمنكثر

اممكنامرحانقعامرأكيألمدهااذاالحركةهذهومثل.التنرية!اةأبرص.591لعامللادابنوبلجائزةعلىالحائزالمعروفواًلرياضي

..".الحاضرالموقتفيحيبريطاني
."الوقوحوثعيكوهو

........مغلقاناءفييعيشفيلسوءاقطيكنلملىاسلبرتراندولكن

:"ليوسنيس!مان))مجله!يءطلهترالديراسلونابمار!ايةا!حربفي!اررانرفضلاتابنفيألقي91اععامففي

الاقلةعلىاصركافي،ادسلطاتموهتمتلصداهامةحادثةهتاك"
............ه.!.مةد"ةا)كتبالسرنوفي.العصيانعلىمحرضاولءنربر،الاولى

نظهرامهالان!احااعلسهتطمعالحدم!بدبت4لأيم!عايردانيديكلتادلهنةهيلضاالشهراًلماضي،وفي.ا!امرةا+لفاتاهممنوهو،"الرياصيةللفسلفة

اًلي"تفضيليووركلالهإفولوالمانهـم.القانونكبأفة،1ادلجرائمار.7كا!ضه9لرأيامبصةبابناضىسةفيافحك،عمرهمناً!ةمسيئبلغ

تانجعر!حنوالحزعلالؤعرأصبوور،ؤ."،لجمنالذريةالقنملةروجتهعلىحكموقد.اًلنوويةار"-اربضدلادفيةامظاهر"عناًلمدول

..عملة.نفسهابالعقوبةكزرلك
ليجتذبالمدنيالعصيافيمنمحلعةادوانالىا!صرفذلكوبعد.

كانالذيبرالفىنبنتحعودهعنوببكفرالنوويرةالاسلحة!ظالحةاًلىالازظار.لمحةالا!بم:عتطا!بحملةقىاسقدالذريةاًلقنبلةظ!ورمنذوكان

ءلىانسلطا!صممفذأكذ1و.وبمملإ?لم1اذبسحقهبئنجور!رااييرمعبا،لثراكأرسل5591عاموفي.مشروظغبرمنع(الذرية

علمأطباءمنل!فار-!مهبئاالنظرةووفهوأبدت،"مجنودارقبرهأنبرغوالى""مؤتمرحضورالىفيهيمعوهمالعلمرجالالىنداءاينشتاين

اءنر:رورايىر!يبركلونوهكذا،إحوكة.ذمياديةبئأعضاوهعر!ادفس.المنوويةالقنابلءسعمنعالىتؤدياقياًلوسائللدراسةكأداًفي

ءجتونا.ير!-ر،!مزرومانيرخدملمبينما،!ملتهءلىندمحبنءجنونا!؟!ء؟!-حج

هـهـهـإتالرا،دوإدعه!بيهيننرحايئرليتصريحاتمنعددادرأتوقد02-!+بزغ"؟"ءطزر!بر!!ىء؟+-لم،--

كا--،قي،ة؟!-ىد!نحسبم-ش.؟--ظ!.!قيى

الدمحايرف!وةو)كنها...ازةممنعقليةصحةعلىشاهدةار"صويحات6-ء-في-+.":ء!لا-د.ء-لإخ+.د-(-!!-ع+-؟-".

بم؟ء-*03في.-إنرع-خ-ء*+لا*3-)-دكي!؟يمغ-في.3.-

فعدؤداًنهيه"قدون.،بيمهـث!وآنا،اًلناسجميعجعلتالءجم!ةالكماذ.-.؟؟-3-خشلاصس.!.؟!.كا،-ظني!ص-ور-فيفي-3-

-.شاكاخلإيم!:؟-،،"!:لأد

.،،عقلهسبر--".*في".*لا--.ء.:--ءءس؟!لاة-+-؟*!ء.!-،.*

بقوله:مقالهراسلواًفا.-برلاد----لا-33!---سنر3-"-،بز-!+"3!.3

شفىو!ورتإلاص.رةحهانيسوات!ضيتاداإدهتنيلنافي1)0*00-

الانسانيةإ"بالعواطفجديرونهمالذينج!بعبص!بةفيهلملمجاذيتاستمتع--ظ".-قي-ستص-.1-س3*ل!--!-.+-:لم.33د

ءخ-.س-.!-!د"تء..:؟!*!!ح!!!-خ

((ئ!ليريه31لأ9النثئة))--س-*؟!بر)-خ،-*ءكأير؟غ.-!دل!!،-ى-!لا-."-.---3؟لالا+-ء؟في3*ب،ى.عء..

الانكليزية"))النكنةبص!ا!،ضجةاتاركتابلندنمياخيراصدر-"لأةفيلا.-

فأخنار!اسعةبجولىميهيقومأنالمؤلفحاولوقد.ءاير.نونيلمولفة-*!كيل!!:3"خشس!!مو+!؟

أشهرهاكانوحكماياتوأمثالابلأأنوريةكاروصورا،كثيرةهيةفكلممقنطفات2-.-ء.؟-"-ج-ل!ء

...).؟ل!!ص،-ير!!دلا"!ىغ*ير*يم"

التالية:النكات)!-"لا-،9؟.3*+ش+*إ،---.!غ!!-"نرلأ!زرخ

-!.-3!أ.!ج.-!ص-د-،،-؟--س-لم.،ممكنن!إ!-!!-.س--:-لالإكل!

اًلىدييرؤاىوإ.*ن،المالىمديصرراالاموراكثرهواًنتفكيرعء07+لأء!!!--3ء...لأنن!++*لإ؟،.-جإفي+:ل!-

لاانكلرا!يالفكيرارالحظ!سنومن.؟خرمرضكأيالموتى"نر"-عل!--.خ3.-!--كالا.3--د--لا،لا--؟3+بر!!ء!-6يز-.!

.(واللداًوسكار).لعدى!!!*!لا!!!"ء--كا!-ء"-خ3آ.-؟-!"في

......"سفي-!--.3ء.زرحيبم-ش،ة-ل!،--ئر!!يما!كابز

اكثرمتساويةحبواناتهناكولكن.متساوبةالحيواناتجميعع-خ..-.--!غكع،-لا-3-لىلاضس"3--!*!----خ3خ"3؟ىفي

-!---*عححب!.قي3*!ور!لإبنكيما2بزد--..!ء،!م،لإ؟ع،ترد--لا-!3ك!ء

.(أورويل).أخرىحيواناتمنر!--.بم!-+-*.3:--د.في
ى؟-.لأ؟:!.!!33-،-بخ

.(سمست)للصحةصالحفرةالوةاًلرلفاحبلاعء؟،قي*!3ننكأخ!!لا!؟".فى*ر.-!.-؟و"!-*.3
.....!ع-+.خؤ:،!أ؟؟*؟-!حبمإ.3غ!تج-؟-..-و

برجسمونالاشخاصوبعص.برموتانقبليصيهالتمطيرانعير!"إبز..-يرد!*3.!ع!*.+-كأ+طرز-ص:زر!ضسكل،-3ء-+خرز..--

-.!**-س!"؟لآخح-؟:ش!!،لأ!:بك!ح!نخ!زر:غ*تج!-!3-

.(يد:3كولر)يغنواًانقلماتوااذاصنعا.لا-!--ت-ع"3.خل!!ء:؟-إظلاع؟؟!-بم!نجءلإ-ببخ.-**كأقيبنلا

-:ء؟-في؟.،في!يمير.لى!-زرغبر!-..+3ء--ش.!!يردلمملإ،4

*.و،لإ؟!-ة؟:-ىنرص:-3+ع.!*!في:ا!ض!صع.خ.!-!ط

تأطيرءميجب،انكلترافيجيدابالمببفالاستمتاع.بمكنلكي+رز."خ+!!!نن؟ء--شج!ئر.++*؟لا-.لاة+.إ-

!!!عحيررإ-!قيءمكا!؟في!لأ.-فيءفي،-قي-

.(والبول)جدامريحةغرفةفيالزجاجنحت-ووضعه-!؟+خخج*كأ؟"فيززقيء!!!خ!وندطلا؟

ءلىزائدةامرأةلهاًن.بعنيدهذا،بامرانينأحدناتزوجادا+-ع

.(هيودجون).واحدةباهرأةتزوجاذاوكذلك.اًللزوم2+!0362
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سسص!اص1!مسطمىك!-!ال!1!ثيطور0

."اليهابحاجةعالمناانواعتقدالمالوفةالاسطورةهفهاحبافنيامكانياتهق!ر"س،الانسحانخلقحين،الألهاناحيانااًلييخيتل+

اًلرجلهذااًنصحيحاكانفأ،1.فحسبكذلكالامرليسولكن.(وايلد).تعت!قممابئكئر

كانواذا،واحدوفتفي،اـلعالمواـلطميبالاشاذمظهريخنحذالنهـي،سوداًءقبعةعنسوداءغرفةفيإبحتأعهىهوالميتافيؤقيع

نمرجالومصائر،حافلاتاريخاالاجانب(ماميكشفانفينجحقد.(بوينيجدها.)فلا

قضيةجديدمنيطرحاندرفيايفونجاحأنأيضاالصحيحفمن،يعرفهمانبساطةبكليتمنونفهم:الملكيةاح"راماًللصصصيملك+

الامر،حقيقةفيتوجدلاالحدورهذهانأثبتفقد."الحدودعنور"اكبر.احشامايحترموهاأنليستطيعواممملكتالآخرينملكية.نصبح

كلهبالعملمايوماستقؤمالتيالالكترونيةالعقولتتقنانوبأنتظار.(شسترئون)

البلادأدبفييجريماتجاهلعنالمرءيكفانالاوانآنفقد،وحدماشيءلاذللث،مع.والمكانالزمانفكرةمناكثريقلقنيئنيءلاع

.الاخرى(.لامبشارلز).قطبهاافكرلالأني،الفرةهذهمناقليقلقني

لاثم،مرةنراهاالتيالمميزةالسحنهذهمنسحنةلهكانت+

.(وابلد!ابدانذبمرها

لم!ا!ااخى،المفضلكاتبهيعتبرفيانعلىأحدااجبراناسئنطيعلا+
م..(شوج.ب.)مصلأحتهاجلمنذلككانوبر

.اًلربىيءالوءسمكيسيمالا،رديءشيءالويسكي+

جديدليجم.تسنوفىيتنفين!ا.الصعبمنكانوقد،البناءباخطاءامليئةالدبابةهذء+

كيمحلها.التسميةوكانت"تثرشلدبابة"سموهاذلكلوحطوحببن

الادبعالىمفيجديد"نجم"عناًليومألايطاليادنقديتحدت

خ!ر(إنذجم!وظبراندههذحيرئجئزدجزةبميف!سومملااجيوكلإكيكبيرطشابصنوامنيفاوديلة،!لهالوعص

نءبحيتمصنوعةودثنها،القصصمنمجموعةيبدووهو،"غيشوور

ءىالقاويقرأها،تنقطعنفسهالموضعوقي!حدكلها،علىفييعورونفصعوجميعانملرفيأيفو:نوبلجاكرة

ينجح:انقبلهأحديستطعلمبمانجحقدتستورياقوادوافعاً!رريكايرفوقبلعرفواًيوغوسلاريامدنوسانوبلغرادس!نجميع

."واقعيةالنيو))رزوتعقيداتهاالكبيرةالمدينةمضاياادحالوهو!ر!ةأدىنز!ةفيهوو!ن.ا!91لعامدلأدابنوبلجانزةنالانه

واالار،ـاوواماالانحىكانوافعيةالنيوالروايةحقلانوالحقيقةاً....:..-10001اً-نر00.02
لى-بعدد"يبحموىلصحعيوىكاىب!ما،لديوبعلىسر!وريمه

و-جعلناانكبيرةاًلصناعيةالممنالىفيقودنا.فستورجمياما.اًلصفيرةالممن0السويديةالاكادبمفيقرارعرفوا

البارع.الت!ليلمنأطارفي،الوانهماخلا!فعلىالعمالجميعبيننحياةبالفولنفى3اًالصحفيونواخبرعأندريكايفوعادوحين

هوالذيوا!شكوكالمتنافضاتتبرميعرفواانيتعلمونابطالهوجمع.بلديجهودوترف.ثرمنيالجانزة!فهاًن-

الدراجاتسناقبطل،باسينااماممثلافنحن:العديثاًنضمير.عبقريةؤ،جاب:،اللحظة.نلكفيشعورهعنالصحعينأحدثلهتم

ليالخطرم!هونئبعوكيرنرلنديس!راعبحينه،قدلذدكيمعلمالتىلستطعلعهرالنصرفسهعل!هعلىاف!اًني.جداشاقالشعورهداأنلكاعتر!اًنيجب

.!*.-لا؟المردهـي.لبدور،تنسبةنيبا!نسبةعظيملمومهذاًبلنالفود

ببمليجهز"علىنيلطضتلقوالمااماميرنحنالمسباكلينيهلكيملتيغصعبا!عىجموما!مسأء،نيهاالتي"التعذيب"ألوا!.ابلأحلمتاني)قولاناًستطيع

ذراعييبنفر-نعيعنهاتخلىواًلذييحميهااًلذكليالرجلمنتتنقماننيوارجو،بذلكبأسلا؟الصحفيةوالاحاريث،المقابلاتالاستقبالاتبسنب

.اًلخ...استغلالهافييأخذالؤلميحانةصاحب."!عببهااتغلباالىاومقان

تكنيكهآي،الك!بةفيطريقتهتشور!يبهيتميز!اأميزوسدارسذلكالىوءـو،!يمةقضصوكاتبروائياندبىبكواًرهو

اًلنيوخاصةهوالذيالموضوعيماًلوصفطريقةمنفدلا.الروافي،الصربيينالكتابكبارمنعددحولدرا!تهانتنولا.أدببم

...ومثقفةممتعةدداًساتهيوسواهم،غوربروبتراركغوياءنوأبحاته
الىالخلفوالارتدادات،الداخليالمونولوجمنالوانامامتحدنا،واًقصة....

..والالمابةالفرسعبيةيتكلموهو،وشنرالدبرعلويتمانبالمبرترجموقد

طرلفةتمشعوثلكنبطرلستىفيشابحبأو،الغغعبفي،الذاكرنفطاأوعفيوئ!القمافيمنقصصهوابطال.والاسنانيةالازكايزيةو/مرأوالروسيةوالايطاية

غنيكثفنثردائماهوفنثرء،الحديثةالطرفىهذءالتماسفيتكلفاوواًلفلاحيناًلدين.ورجالوالوزراًواًلقناصلوالصربيينالاتراك

..عذى...والمدجالينوالسمارقين

..اسلوبهفيوهو،وسيئاتهبحسنانهالانسان.نقد،معلىقنهويقوم

"ء"ا.يفصلخطاةننرسميمكننااينحقماأرىولا"والشعرالنثريبنيرفرقلا

...السهطمودياموردلرعاندد!طاررعر!اينبثق!ظاتهناكفأن.والاخرالاولبين

الضخمة،فياريجببوجائزةمورافياالبرتواًلشهيرالرواف!منح."نثرالىدهاحوما

كاما-.كاأه*السأم""الاخيرةعلىروايتهايطاني،لتراربعقملإبينوقيمتهايمكنلاروائيانعريكايفو"انيقولدوميناكماريصانكتبوقد

و"اللامبالين"جانبالىرواياتهخيرهذهبأنمورافياصرحوقدتاديخشعب!تاريخنفسهالوقتفييحباننجبرمنالانسانيحبهان.

فح!اول،الحياةوعلفئهملثرسامقصةاثموقصة،"اغوستيئو"الكتمانيمنكثيريضيعفبيئما.بالنصر/ضتهيانطو،ليوأءلىطو،ليالم

صلةجديدمنيعزدان،صبيةبزثاةغرامية*قةمنخلال،وسعربجنون.البسيطةالعظمةبلهجةيحتفظأناستطاعفقد،التجريدمجاهلفي
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لمجط3صعاا!ماحي!ئم!فيا!ماصلى.

!"-سع2لا؟!كا5-!،7ء!!-:.-.كأ.!غيم-!!،---لإكلفي*صدبر؟-خءفى!\،-!صبزجاليومفيمراتثلاثلدينونستسلمسيسيلياوىنت.الوامعمعلمحوية

--د.!ء+-،3.-!كا!ق-خمة!-.ج!.ج؟لا--؟...ء+روحهاإمنشيئاتهبانفيرمن،جسدهاالاتعطيلاونكنها،فناءاذا

!في؟عط؟حعطبزبرممخعلا،-؟3ءسريعتحطتمفانعبثاميحاولالرسامويغ"،طرحعواطفها.اوالمحكارها"و

!-!م؟7.؟-لا؟-؟+-بز!!"أ-عيقهراناراداًداًولكن،سيسيليايحبانهدلكسببولشى.ذدك

--!طعءحعلآخ--،3عط--.-ط-"امعتلاكبمجردانيكتقييستطيعلاطحهو،"سأمه"والحياةمنلفوره

ء!د!-.ءج-.سر-!-.-7.+.-.بمع.السلوكبعدمضحكايصنحالامتلاكهداوانسيمالا،لخليلتهجسد!

-عح.--ء-ح!*.عحعط-؟عح.طحء.ءفي-.طع-+-.عح-.-?شء.-ء-لإدني"ع:فيلأحط-"-كأ*+عذاباالرساميعانيحطناومن.الخليلةهذءتسلكهاًلذيالخفيانغريب

-طعء!--!-؟+:+ع!ح؟رز-.-.--عط-؟؟*3-!-!كلحعحطلالوانمنويحضعهاعليهاويتجسس،شدبرعحةغيرةضحيةويقع،منتطما

"!!!--..!!3!.!-كأبم!لالا!!-.-؟"2في.ح+-+هـ!؟ءص!في،هـ!كلء++!حررهسيارةحادتلهيقعانالى،منهاجدوىلاالتيالاستجواًبات

02-"ء-!+خ"ءخكق؟--:ج.-*ى؟.؟.4!.--بز--غرفةعبر،الاشجارمنشجرة-تأملالىويررهالصبيوسواسهمن

-!!!3!ع"!:،آ"3"؟!!لإع03-:ء!!-دلم".3ى--!!-6؟2**لم-

-ممث!لا:كأ!ع.!!يرقئقيء--اء!؟ء-!-"!بر3!.المستشفى

!خ-06؟"ءىع-!!ئجد.!و!ش!خ"..؟-ض-؟!عقي!"-!!ع"بر--+!ش"والتلاثينالخامسةفي.هنانديئو)ء:يلييماالقصةلمحصت"تايم))
بم-ء،حعءمجلهولكى،الالكطحبريهالى"السعم"رواو4درجمحطوورهدا

+ا..-فئ-فطحفقدسيسيليا.وتدخل.فارغةأصنحتالفنيةلوحتهولكن،عمرهمن

-ع-،-!في!!"..!م-!--.."ممتلئآالآنبعدشبكوندي!وسريرلان،أهميتهاكلاًلفارغةاًللوحة

-ء.--ر--!-عحطع..-طحع!..عمقهاالىنفاذوعدمللروايةتشويهانهذاوواضح

"7-لا!--"كألاعطح-حع-.صغيرعطكطحاباعحب3والعطندالىبرحلةاخيراموراعحياعحاموورهذا

!!!2!0-؟.ء-كلحيافهاصابهتجاحكبر1بأنوصرح.الريبمحماسيظ،راًلبلادر!نعش

-.س"-خبر!ح!ععحءع3إ:عح.:!---،3-"حط-ا2ًمنهابر-عح(لني"ماتط))روافي"علىالقراءبأقبالاحررهالذيمعحطحو

رز)،خ--+":-،!!.أشهرستة!ينسحهالف

،في؟"ص.+-ء.معح-مميأوانماج"فيالجديدعنالماضىالننههرفيموراًفياسئلوور

اهمعحةكبطحعحعطحةاًلفنان!ينكجميعوأعلق،حطناناًفني":بقولهطحاجاب4حطفسحيت

.الفصحرةالقصةبعبفريةيسىماملمك1انهفيشكولا،91طحع3عاموهذا،الفنيوالخلقالمراةبينعطمناهـ"أنعحناكأعتقدولكتي،ا!حبعلى

كلودي.اًلحقيعيوالعم!والنن!3بالصلابهلديها!عموعةكلوتميزالغراميةا!لاقةانصحيم."الزوجيالحب"كوايئديعنه-ل!تتما

للتفسير.عريضاهامتساللمارىءيردعمعين"لو!ء"دميقرلممنهاال!انيوثناذ،خطراالامريصبحزث!،حدالىولكن،الخلق-قضصس

صلبا.نكفكيابناءبالضرورةيناليلاوهذا،وطبيعي!اشردنولحنهعندبما.الجديد!اًلموض!3هذافيوإفكاري..وينعدمإخاللانعلى

أشخاصهلميالرضوالعباراتالحواربنمضاًلاحيانأكترسالنجرويكتسج!دا،بطيء،بطيءامرالمجنساكتشاففأن:طبيعيهذاانوالواعحع

قغ!ةيقرأـهىماانلولا،لهمرلقتهتطولأنالقالىىيتمنىالذينالهحظةاهيفتلك،النضجمعيأ.نياًلحبوا،ةشمافبةاوويقةطثف

رواية!لا،فصيرة.لوجهالحقيقةوجهايجابهالملقنهوبالاخلاقفيهايرمنانعنالمرءيكفالصي

فهي،الاقالكلبصهذهبمعيللخيصاًلمسنحيلب!ومنالصعب

فهصةمعا!لتامتلاصضرهيالنلافيعقىيئزفتماذوجهائئنمابابنهاعلىتنلصبنوآا-ا!لأي!!أ!!ة

في*السحرجانمنتطتنربصبيةانكليزيةعطتاةعطريناإخرىوأقصوصة-ا.-.ا

-نلفونيةومحادثةواًمراةرجلينقصةوثالثة..1644عامللشايمالونالمراهقينودالمسالئجر

سالمجر،أفاصيحطىفيددعاسح-امكانايحعلالتلفونانواًلملاحعت...

تحلميوم"ضتلمن،والطرافةالغرابةمنتخدولاالافاصيص!وعنارينله

!،(الاسكيموسهانمعتماماالحرررلحعيل)،و"الموزة-السمكةله
-..ء.سلقرينا.المعالمأنحاءجميعكل،ازمةشنهاًلقصيرةالقصةلعاني

وحضراوانمميجميل"و".وا!راهيهاًلحباسءجل!غايسمى!يئصي!للا!ظمنذماوهذا،قرافيفهاعلىالاقيالعنيقللاكتابتهاعلىفالاتجبال

..0000000001،القصيرةالقصةمحلحلتاجمالاقدالروايةاناذتقريبا،سنواتعشر

ءبيلسولطمو،ووايس!عرثوتمتلىيسوقص!صهعلىدلسالعجروهناكوموص!وعتخرجفيتجاربالابطالومعايشةالطويلةالآثارقراءةالىأميلالقراءوأصنح

...عديدةومغاهرات

السطدسةاًعمارهمكايتوسواء،بلهاءاواذكيااوجهيلينأونجئينو!ناجهداً.تطلبا!صيرةالقصةىابةأنفيشكفلا،ذلكومع

البالغينع!ا"سيدخلهمهقينهغاومراى.سالبوبراكالد؟نولمف!نتقدوثمرفد.بالاجمالاشقوتاليفها،الطويلةالروايةمناكروحنر

.......اشديظلونالمتحدةالولاياتفيالقصيرةالقصةكأبانعلى
سالنحرعنمطولاتحععيقااحيرا"تا؟م"محلةخصصتقد

اع....و.الننهربةالمجلاتبعضتزالوما.الاخرىالبلادفيزملائهممنبهااهنماما

ععولحيطالذلياووصمع!مهجألاءلهفيلهـالوتمبشهلاميرثىاعلإلحفيةص!والأ44سرعلىلهلمئ!رلم"النيويوركر"ومنها،الجيدةالمقصيرةالقصصمنالعديدواًلاسبويمةتنبث!ر

:العبارعحهذء3ي9عحططححعطييحع9حعأ17ي9".حع.وسواها"مونثليالافلنتيك"و"مانمازينالهاربرز"و

انعلىالتاسساحمل:هلىاًهوبهسأقومالذيبأنفرت"القصةعالجواالذينالمماصربنالاميركيينالكتابرأسوعلى

كلكإلىالستمعانعلييترتبلافبهذا،أبكماصمبنييعتقموامنذكنبثلاثةنشرالذيسالنجردافيدجبرومالمجومرأتناًلقصيرة
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بخما.صعاا!مامىثأء!طا/!ماصك

ناالناساحدارادفاذا.اًنسانأيمعاللامجديةالبليدةالمحادثات

-موسوفالي.!سلهصكفصص!ةعلييكتيهانضليه،شيثالىيقول
!ى!سما.مالمنكس!بته!!بمامامكانفيصغراكوخالنفسيابني

10001الشمسارىانلرررمي،ءدا!ىفيلا،اتباتمنبالزبسابنيه

.(،دائما

الثمفينفيببكاسو)وهي"كورنيشهفيالمدينة-مضسالنوانالانوالملاحط

لنتراءانقليلةإلضرمةال!لماتالايلففلافأفي(نجيوهمبسرممنفا

الايتصلانيستطهلايهيتصلانرريدمنوكل.!اًلعمحفالمؤن

بلاجمكل.اجوبةلهالشالتيالرسائلبواسطة

ويمكن.عمرهمنالثمانئبيكاسوبابلوبلغالماضيالشهرفيا!هرفي!عمرتوفد،عمرهمنو*ربعشالثانيةسالنجروييلغ

قدالمتحمقالولاياتالىالسوفياتنالافحادمن،كلهالعالماًنالقوللأ!!همح2340لأعيبمنوانكنابفيجمما!يلتانا!ي!شان

الكلالقهوبيكاسوانالقوليمكنبل.الثمانجنبيكاسوببلوغاخنفلالاللكتابهفورعناهميةيقللاادبياحدثاظعرهماوكان

وانخنرهالشبابهليهاقبلالنيالكتابذلك،سنواتجم!ثرمنذ

+ع2.عبممكلالأنطيهيقيلوثيزالوتولا،المالمفدوبيانهمنشيدمم

*"ى-؟/ويسمماندافيد*جتماهيالعالمان!المعروف.العامفينسخةالف

كاء!!--3كاالكتابهذاعن"الاجتماعيةوالننيةالشضية"محافراتهفييتدلمث

!-لأسشم؟،-ع.لا.،ه!دهقايضتغ!نفيصهولمننجطلهلآن،منهتماذجوقياباستراد

-."لأ.+بز:ء-ء-لأجدث!مننفسهمنيبحثوافي،الاخيرةاًلحربالنبخلفتهالجديد

-.خ؟لأ--ئ؟+ع.+انمنوبمرغم.الممريةالضارةعنبعيدا،اًلبريئةالطبيعةفي

--؟+.وحدهوهو!ه*عميظ!سمايم!طله،المسؤوليةمنبط!ظمولمن

2----3الذينمورم!ل*دباءمنسالنبمولعل.وحكمهانفسهضعاهد

،)003-،ص-،"".؟.وتفا؟لأملبلهجة،الاتسانعناى،ابطالهمعنيتحدثون

2-2؟؟كأ!--..؟نر--!ءخ!--!--!!+قي.!-.؟.!+*!.-!س،"--صا

هذبددقر!،ثهويثيرفيبرديعيا!شهر!لهعييعتعلللامردابحبمنهالن!يالوعجآبالم!بسةللشاعرةالاخيراًلديواى-

شابلن.شارلىمعكذلككان

شخصيةبيكاسوولكن،لبيكاسومرادفةكلمةالحديثوالر-م.طوقانفدوى

فهو،ونزعاتهمومهنهمإجناسهممختلفعلى،جميعااًلناساهتمامتثير

التغيراتعلاماتمنهميأعطاناالذيوهو.وكفنانكأشطناهتمامنايلفت

فيها.نعيشاًلنيوالتطودات

ظش!من،ثورويايكونإنالرساماراًداذا:يومابيكاسوقالوقد

تفاحةيرسمانيكفيوانما،رشاشايحملرجلالنايقدمانالضروري

فيلرلب!يزداًبراربهرديرمهاءتتمثليئردروس!مفبمانفسمههووصمحيحد.نحوسوماعدىعناحيراصدر.لق3..الثمن

لعافلماانأعا!ح.جمملبييهوميننونساامينط!ض!اسالاظلواوبكننحاهولالا!ماييكنعرابدلآاارد

ناوحدهبأستطاعتهانفكروقد.حولهيفعلغيرهكانكما،سؤالا

في،هازئةبوسائل،وهشاعرءلرؤية،اًلاتانلتغيراتريمه!ديعئر3

الاحيان.غالب
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7---ص--7!ص!صر ةا.م!--؟-أ،-.-2!+ء-حمى
عيما!عا!ور!يماصدأئحمنماسفقم!في

ه-تننر-شخ!لا،"49أ-.لم-لا!-

التفاتةنماني!يهنكيللعصبي!ائةا)*دعفدموو.امنمىدجنإحا9لسلانطبمظدنزئموليلحفلةاراىفهض0ا

يقولاررليالعصيانعنراسلكبو!د

الاكراد،1،بأمدواتمايستطيعوناطدالرسد.عاحرلأننالحطوماته!ارلسانتمعوسهليكامهمااًلمدئيوالطصببيا!راسل
لتيا

علىالسياسةيوافقونلاالذينجميعأنفلو.فادحخطوهذا.مجديا

غلىنيلحالجعلوبيرلجنونجمارجالدلعصميالةنمستح!لااظاوهرجبرايشاانحكوميالفيلسوفرالسلبرتراندالملورديتبرولىالبريطانيينمنكثر

اممكنامرحانقعامرأكيألمدهااذاالحركةهذهومثل.التنرية!اةأبرص.591لعامللادابنوبلجائزةعلىالحائزالمعروفواًلرياضي

..".الحاضرالموقتفيحيبريطاني
."الوقوحوثعيكوهو

........مغلقاناءفييعيشفيلسوءاقطيكنلملىاسلبرتراندولكن

:"ليوسنيس!مان))مجله!يءطلهترالديراسلونابمار!ايةا!حربفي!اررانرفضلاتابنفيألقي91اععامففي

الاقلةعلىاصركافي،ادسلطاتموهتمتلصداهامةحادثةهتاك"
............ه.!.مةد"ةا)كتبالسرنوفي.العصيانعلىمحرضاولءنربر،الاولى

نظهرامهالان!احااعلسهتطمعالحدم!بدبت4لأيم!عايردانيديكلتادلهنةهيلضاالشهراًلماضي،وفي.ا!امرةا+لفاتاهممنوهو،"الرياصيةللفسلفة

اًلي"تفضيليووركلالهإفولوالمانهـم.القانونكبأفة،1ادلجرائمار.7كا!ضه9لرأيامبصةبابناضىسةفيافحك،عمرهمناً!ةمسيئبلغ

تانجعر!حنوالحزعلالؤعرأصبوور،ؤ."،لجمنالذريةالقنملةروجتهعلىحكموقد.اًلنوويةار"-اربضدلادفيةامظاهر"عناًلمدول

..عملة.نفسهابالعقوبةكزرلك
ليجتذبالمدنيالعصيافيمنمحلعةادوانالىا!صرفذلكوبعد.

كانالذيبرالفىنبنتحعودهعنوببكفرالنوويرةالاسلحة!ظالحةاًلىالازظار.لمحةالا!بم:عتطا!بحملةقىاسقدالذريةاًلقنبلةظ!ورمنذوكان

ءلىانسلطا!صممفذأكذ1و.وبمملإ?لم1اذبسحقهبئنجور!رااييرمعبا،لثراكأرسل5591عاموفي.مشروظغبرمنع(الذرية

علمأطباءمنل!فار-!مهبئاالنظرةووفهوأبدت،"مجنودارقبرهأنبرغوالى""مؤتمرحضورالىفيهيمعوهمالعلمرجالالىنداءاينشتاين

اءنر:رورايىر!يبركلونوهكذا،إحوكة.ذمياديةبئأعضاوهعر!ادفس.المنوويةالقنابلءسعمنعالىتؤدياقياًلوسائللدراسةكأداًفي

ءجتونا.ير!-ر،!مزرومانيرخدملمبينما،!ملتهءلىندمحبنءجنونا!؟!ء؟!-حج

هـهـهـإتالرا،دوإدعه!بيهيننرحايئرليتصريحاتمنعددادرأتوقد02-!+بزغ"؟"ءطزر!بر!!ىء؟+-لم،--

كا--،قي،ة؟!-ىد!نحسبم-ش.؟--ظ!.!قيى

الدمحايرف!وةو)كنها...ازةممنعقليةصحةعلىشاهدةار"صويحات6-ء-في-+.":ء!لا-د.ء-لإخ+.د-(-!!-ع+-؟-".

بم؟ء-*03في.-إنرع-خ-ء*+لا*3-)-دكي!؟يمغ-في.3.-

فعدؤداًنهيه"قدون.،بيمهـث!وآنا،اًلناسجميعجعلتالءجم!ةالكماذ.-.؟؟-3-خشلاصس.!.؟!.كا،-ظني!ص-ور-فيفي-3-

-.شاكاخلإيم!:؟-،،"!:لأد

.،،عقلهسبر--".*في".*لا--.ء.:--ءءس؟!لاة-+-؟*!ء.!-،.*

بقوله:مقالهراسلواًفا.-برلاد----لا-33!---سنر3-"-،بز-!+"3!.3

شفىو!ورتإلاص.رةحهانيسوات!ضيتاداإدهتنيلنافي1)0*00-

الانسانيةإ"بالعواطفجديرونهمالذينج!بعبص!بةفيهلملمجاذيتاستمتع--ظ".-قي-ستص-.1-س3*ل!--!-.+-:لم.33د

ءخ-.س-.!-!د"تء..:؟!*!!ح!!!-خ

((ئ!ليريه31لأ9النثئة))--س-*؟!بر)-خ،-*ءكأير؟غ.-!دل!!،-ى-!لا-."-.---3؟لالا+-ء؟في3*ب،ى.عء..

الانكليزية"))النكنةبص!ا!،ضجةاتاركتابلندنمياخيراصدر-"لأةفيلا.-

فأخنار!اسعةبجولىميهيقومأنالمؤلفحاولوقد.ءاير.نونيلمولفة-*!كيل!!:3"خشس!!مو+!؟

أشهرهاكانوحكماياتوأمثالابلأأنوريةكاروصورا،كثيرةهيةفكلممقنطفات2-.-ء.؟-"-ج-ل!ء

...).؟ل!!ص،-ير!!دلا"!ىغ*ير*يم"

التالية:النكات)!-"لا-،9؟.3*+ش+*إ،---.!غ!!-"نرلأ!زرخ

-!.-3!أ.!ج.-!ص-د-،،-؟--س-لم.،ممكنن!إ!-!!-.س--:-لالإكل!

اًلىدييرؤاىوإ.*ن،المالىمديصرراالاموراكثرهواًنتفكيرعء07+لأء!!!--3ء...لأنن!++*لإ؟،.-جإفي+:ل!-

لاانكلرا!يالفكيرارالحظ!سنومن.؟خرمرضكأيالموتى"نر"-عل!--.خ3.-!--كالا.3--د--لا،لا--؟3+بر!!ء!-6يز-.!

.(واللداًوسكار).لعدى!!!*!لا!!!"ء--كا!-ء"-خ3آ.-؟-!"في

......"سفي-!--.3ء.زرحيبم-ش،ة-ل!،--ئر!!يما!كابز

اكثرمتساويةحبواناتهناكولكن.متساوبةالحيواناتجميعع-خ..-.--!غكع،-لا-3-لىلاضس"3--!*!----خ3خ"3؟ىفي

-!---*عححب!.قي3*!ور!لإبنكيما2بزد--..!ء،!م،لإ؟ع،ترد--لا-!3ك!ء

.(أورويل).أخرىحيواناتمنر!--.بم!-+-*.3:--د.في
ى؟-.لأ؟:!.!!33-،-بخ

.(سمست)للصحةصالحفرةالوةاًلرلفاحبلاعء؟،قي*!3ننكأخ!!لا!؟".فى*ر.-!.-؟و"!-*.3
.....!ع-+.خؤ:،!أ؟؟*؟-!حبمإ.3غ!تج-؟-..-و

برجسمونالاشخاصوبعص.برموتانقبليصيهالتمطيرانعير!"إبز..-يرد!*3.!ع!*.+-كأ+طرز-ص:زر!ضسكل،-3ء-+خرز..--

-.!**-س!"؟لآخح-؟:ش!!،لأ!:بك!ح!نخ!زر:غ*تج!-!3-

.(يد:3كولر)يغنواًانقلماتوااذاصنعا.لا-!--ت-ع"3.خل!!ء:؟-إظلاع؟؟!-بم!نجءلإ-ببخ.-**كأقيبنلا

-:ء؟-في؟.،في!يمير.لى!-زرغبر!-..+3ء--ش.!!يردلمملإ،4

*.و،لإ؟!-ة؟:-ىنرص:-3+ع.!*!في:ا!ض!صع.خ.!-!ط

تأطيرءميجب،انكلترافيجيدابالمببفالاستمتاع.بمكنلكي+رز."خ+!!!نن؟ء--شج!ئر.++*؟لا-.لاة+.إ-

!!!عحيررإ-!قيءمكا!؟في!لأ.-فيءفي،-قي-

.(والبول)جدامريحةغرفةفيالزجاجنحت-ووضعه-!؟+خخج*كأ؟"فيززقيء!!!خ!وندطلا؟

ءلىزائدةامرأةلهاًن.بعنيدهذا،بامرانينأحدناتزوجادا+-ع

.(هيودجون).واحدةباهرأةتزوجاذاوكذلك.اًللزوم2+!0362
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سسص!اص1!مسطمىك!-!ال!1!ثيطور0

."اليهابحاجةعالمناانواعتقدالمالوفةالاسطورةهفهاحبافنيامكانياتهق!ر"س،الانسحانخلقحين،الألهاناحيانااًلييخيتل+

اًلرجلهذااًنصحيحاكانفأ،1.فحسبكذلكالامرليسولكن.(وايلد).تعت!قممابئكئر

كانواذا،واحدوفتفي،اـلعالمواـلطميبالاشاذمظهريخنحذالنهـي،سوداًءقبعةعنسوداءغرفةفيإبحتأعهىهوالميتافيؤقيع

نمرجالومصائر،حافلاتاريخاالاجانب(ماميكشفانفينجحقد.(بوينيجدها.)فلا

قضيةجديدمنيطرحاندرفيايفونجاحأنأيضاالصحيحفمن،يعرفهمانبساطةبكليتمنونفهم:الملكيةاح"راماًللصصصيملك+

الامر،حقيقةفيتوجدلاالحدورهذهانأثبتفقد."الحدودعنور"اكبر.احشامايحترموهاأنليستطيعواممملكتالآخرينملكية.نصبح

كلهبالعملمايوماستقؤمالتيالالكترونيةالعقولتتقنانوبأنتظار.(شسترئون)

البلادأدبفييجريماتجاهلعنالمرءيكفانالاوانآنفقد،وحدماشيءلاذللث،مع.والمكانالزمانفكرةمناكثريقلقنيئنيءلاع

.الاخرى(.لامبشارلز).قطبهاافكرلالأني،الفرةهذهمناقليقلقني

لاثم،مرةنراهاالتيالمميزةالسحنهذهمنسحنةلهكانت+

.(وابلد!ابدانذبمرها

لم!ا!ااخى،المفضلكاتبهيعتبرفيانعلىأحدااجبراناسئنطيعلا+
م..(شوج.ب.)مصلأحتهاجلمنذلككانوبر

.اًلربىيءالوءسمكيسيمالا،رديءشيءالويسكي+

جديدليجم.تسنوفىيتنفين!ا.الصعبمنكانوقد،البناءباخطاءامليئةالدبابةهذء+

كيمحلها.التسميةوكانت"تثرشلدبابة"سموهاذلكلوحطوحببن

الادبعالىمفيجديد"نجم"عناًليومألايطاليادنقديتحدت

خ!ر(إنذجم!وظبراندههذحيرئجئزدجزةبميف!سومملااجيوكلإكيكبيرطشابصنوامنيفاوديلة،!لهالوعص

نءبحيتمصنوعةودثنها،القصصمنمجموعةيبدووهو،"غيشوور

ءىالقاويقرأها،تنقطعنفسهالموضعوقي!حدكلها،علىفييعورونفصعوجميعانملرفيأيفو:نوبلجاكرة

ينجح:انقبلهأحديستطعلمبمانجحقدتستورياقوادوافعاً!رريكايرفوقبلعرفواًيوغوسلاريامدنوسانوبلغرادس!نجميع

."واقعيةالنيو))رزوتعقيداتهاالكبيرةالمدينةمضاياادحالوهو!ر!ةأدىنز!ةفيهوو!ن.ا!91لعامدلأدابنوبلجانزةنالانه

واالار،ـاوواماالانحىكانوافعيةالنيوالروايةحقلانوالحقيقةاً....:..-10001اً-نر00.02
لى-بعدد"يبحموىلصحعيوىكاىب!ما،لديوبعلىسر!وريمه

و-جعلناانكبيرةاًلصناعيةالممنالىفيقودنا.فستورجمياما.اًلصفيرةالممن0السويديةالاكادبمفيقرارعرفوا

البارع.الت!ليلمنأطارفي،الوانهماخلا!فعلىالعمالجميعبيننحياةبالفولنفى3اًالصحفيونواخبرعأندريكايفوعادوحين

هوالذيوا!شكوكالمتنافضاتتبرميعرفواانيتعلمونابطالهوجمع.بلديجهودوترف.ثرمنيالجانزة!فهاًن-

الدراجاتسناقبطل،باسينااماممثلافنحن:العديثاًنضمير.عبقريةؤ،جاب:،اللحظة.نلكفيشعورهعنالصحعينأحدثلهتم

ليالخطرم!هونئبعوكيرنرلنديس!راعبحينه،قدلذدكيمعلمالتىلستطعلعهرالنصرفسهعل!هعلىاف!اًني.جداشاقالشعورهداأنلكاعتر!اًنيجب

.!*.-لا؟المردهـي.لبدور،تنسبةنيبا!نسبةعظيملمومهذاًبلنالفود

ببمليجهز"علىنيلطضتلقوالمااماميرنحنالمسباكلينيهلكيملتيغصعبا!عىجموما!مسأء،نيهاالتي"التعذيب"ألوا!.ابلأحلمتاني)قولاناًستطيع

ذراعييبنفر-نعيعنهاتخلىواًلذييحميهااًلذكليالرجلمنتتنقماننيوارجو،بذلكبأسلا؟الصحفيةوالاحاريث،المقابلاتالاستقبالاتبسنب

.اًلخ...استغلالهافييأخذالؤلميحانةصاحب."!عببهااتغلباالىاومقان

تكنيكهآي،الك!بةفيطريقتهتشور!يبهيتميز!اأميزوسدارسذلكالىوءـو،!يمةقضصوكاتبروائياندبىبكواًرهو

اًلنيوخاصةهوالذيالموضوعيماًلوصفطريقةمنفدلا.الروافي،الصربيينالكتابكبارمنعددحولدرا!تهانتنولا.أدببم

...ومثقفةممتعةدداًساتهيوسواهم،غوربروبتراركغوياءنوأبحاته
الىالخلفوالارتدادات،الداخليالمونولوجمنالوانامامتحدنا،واًقصة....

..والالمابةالفرسعبيةيتكلموهو،وشنرالدبرعلويتمانبالمبرترجموقد

طرلفةتمشعوثلكنبطرلستىفيشابحبأو،الغغعبفي،الذاكرنفطاأوعفيوئ!القمافيمنقصصهوابطال.والاسنانيةالازكايزيةو/مرأوالروسيةوالايطاية

غنيكثفنثردائماهوفنثرء،الحديثةالطرفىهذءالتماسفيتكلفاوواًلفلاحيناًلدين.ورجالوالوزراًواًلقناصلوالصربيينالاتراك

..عذى...والمدجالينوالسمارقين

..اسلوبهفيوهو،وسيئاتهبحسنانهالانسان.نقد،معلىقنهويقوم

"ء"ا.يفصلخطاةننرسميمكننااينحقماأرىولا"والشعرالنثريبنيرفرقلا

...السهطمودياموردلرعاندد!طاررعر!اينبثق!ظاتهناكفأن.والاخرالاولبين

الضخمة،فياريجببوجائزةمورافياالبرتواًلشهيرالرواف!منح."نثرالىدهاحوما

كاما-.كاأه*السأم""الاخيرةعلىروايتهايطاني،لتراربعقملإبينوقيمتهايمكنلاروائيانعريكايفو"انيقولدوميناكماريصانكتبوقد

و"اللامبالين"جانبالىرواياتهخيرهذهبأنمورافياصرحوقدتاديخشعب!تاريخنفسهالوقتفييحباننجبرمنالانسانيحبهان.

فح!اول،الحياةوعلفئهملثرسامقصةاثموقصة،"اغوستيئو"الكتمانيمنكثيريضيعفبيئما.بالنصر/ضتهيانطو،ليوأءلىطو،ليالم

صلةجديدمنيعزدان،صبيةبزثاةغرامية*قةمنخلال،وسعربجنون.البسيطةالعظمةبلهجةيحتفظأناستطاعفقد،التجريدمجاهلفي

64



لمجط3صعاا!ماحي!ئم!فيا!ماصلى.

!"-سع2لا؟!كا5-!،7ء!!-:.-.كأ.!غيم-!!،---لإكلفي*صدبر؟-خءفى!\،-!صبزجاليومفيمراتثلاثلدينونستسلمسيسيلياوىنت.الوامعمعلمحوية

--د.!ء+-،3.-!كا!ق-خمة!-.ج!.ج؟لا--؟...ء+روحهاإمنشيئاتهبانفيرمن،جسدهاالاتعطيلاونكنها،فناءاذا

!في؟عط؟حعطبزبرممخعلا،-؟3ءسريعتحطتمفانعبثاميحاولالرسامويغ"،طرحعواطفها.اوالمحكارها"و

!-!م؟7.؟-لا؟-؟+-بز!!"أ-عيقهراناراداًداًولكن،سيسيليايحبانهدلكسببولشى.ذدك

--!طعءحعلآخ--،3عط--.-ط-"امعتلاكبمجردانيكتقييستطيعلاطحهو،"سأمه"والحياةمنلفوره

ء!د!-.ءج-.سر-!-.-7.+.-.بمع.السلوكبعدمضحكايصنحالامتلاكهداوانسيمالا،لخليلتهجسد!

-عح.--ء-ح!*.عحعط-؟عح.طحء.ءفي-.طع-+-.عح-.-?شء.-ء-لإدني"ع:فيلأحط-"-كأ*+عذاباالرساميعانيحطناومن.الخليلةهذءتسلكهاًلذيالخفيانغريب

-طعء!--!-؟+:+ع!ح؟رز-.-.--عط-؟؟*3-!-!كلحعحطلالوانمنويحضعهاعليهاويتجسس،شدبرعحةغيرةضحيةويقع،منتطما

"!!!--..!!3!.!-كأبم!لالا!!-.-؟"2في.ح+-+هـ!؟ءص!في،هـ!كلء++!حررهسيارةحادتلهيقعانالى،منهاجدوىلاالتيالاستجواًبات

02-"ء-!+خ"ءخكق؟--:ج.-*ى؟.؟.4!.--بز--غرفةعبر،الاشجارمنشجرة-تأملالىويررهالصبيوسواسهمن

-!!!3!ع"!:،آ"3"؟!!لإع03-:ء!!-دلم".3ى--!!-6؟2**لم-

-ممث!لا:كأ!ع.!!يرقئقيء--اء!؟ء-!-"!بر3!.المستشفى

!خ-06؟"ءىع-!!ئجد.!و!ش!خ"..؟-ض-؟!عقي!"-!!ع"بر--+!ش"والتلاثينالخامسةفي.هنانديئو)ء:يلييماالقصةلمحصت"تايم))
بم-ء،حعءمجلهولكى،الالكطحبريهالى"السعم"رواو4درجمحطوورهدا

+ا..-فئ-فطحفقدسيسيليا.وتدخل.فارغةأصنحتالفنيةلوحتهولكن،عمرهمن

-ع-،-!في!!"..!م-!--.."ممتلئآالآنبعدشبكوندي!وسريرلان،أهميتهاكلاًلفارغةاًللوحة

-ء.--ر--!-عحطع..-طحع!..عمقهاالىنفاذوعدمللروايةتشويهانهذاوواضح

"7-لا!--"كألاعطح-حع-.صغيرعطكطحاباعحب3والعطندالىبرحلةاخيراموراعحياعحاموورهذا

!!!2!0-؟.ء-كلحيافهاصابهتجاحكبر1بأنوصرح.الريبمحماسيظ،راًلبلادر!نعش

-.س"-خبر!ح!ععحءع3إ:عح.:!---،3-"حط-ا2ًمنهابر-عح(لني"ماتط))روافي"علىالقراءبأقبالاحررهالذيمعحطحو

رز)،خ--+":-،!!.أشهرستة!ينسحهالف

،في؟"ص.+-ء.معح-مميأوانماج"فيالجديدعنالماضىالننههرفيموراًفياسئلوور

اهمعحةكبطحعحعطحةاًلفنان!ينكجميعوأعلق،حطناناًفني":بقولهطحاجاب4حطفسحيت

.الفصحرةالقصةبعبفريةيسىماملمك1انهفيشكولا،91طحع3عاموهذا،الفنيوالخلقالمراةبينعطمناهـ"أنعحناكأعتقدولكتي،ا!حبعلى

كلودي.اًلحقيعيوالعم!والنن!3بالصلابهلديها!عموعةكلوتميزالغراميةا!لاقةانصحيم."الزوجيالحب"كوايئديعنه-ل!تتما

للتفسير.عريضاهامتساللمارىءيردعمعين"لو!ء"دميقرلممنهاال!انيوثناذ،خطراالامريصبحزث!،حدالىولكن،الخلق-قضصس

صلبا.نكفكيابناءبالضرورةيناليلاوهذا،وطبيعي!اشردنولحنهعندبما.الجديد!اًلموض!3هذافيوإفكاري..وينعدمإخاللانعلى

أشخاصهلميالرضوالعباراتالحواربنمضاًلاحيانأكترسالنجرويكتسج!دا،بطيء،بطيءامرالمجنساكتشاففأن:طبيعيهذاانوالواعحع

قغ!ةيقرأـهىماانلولا،لهمرلقتهتطولأنالقالىىيتمنىالذينالهحظةاهيفتلك،النضجمعيأ.نياًلحبوا،ةشمافبةاوويقةطثف

رواية!لا،فصيرة.لوجهالحقيقةوجهايجابهالملقنهوبالاخلاقفيهايرمنانعنالمرءيكفالصي

فهي،الاقالكلبصهذهبمعيللخيصاًلمسنحيلب!ومنالصعب

فهصةمعا!لتامتلاصضرهيالنلافيعقىيئزفتماذوجهائئنمابابنهاعلىتنلصبنوآا-ا!لأي!!أ!!ة

في*السحرجانمنتطتنربصبيةانكليزيةعطتاةعطريناإخرىوأقصوصة-ا.-.ا

-نلفونيةومحادثةواًمراةرجلينقصةوثالثة..1644عامللشايمالونالمراهقينودالمسالئجر

سالمجر،أفاصيحطىفيددعاسح-امكانايحعلالتلفونانواًلملاحعت...

تحلميوم"ضتلمن،والطرافةالغرابةمنتخدولاالافاصيص!وعنارينله

!،(الاسكيموسهانمعتماماالحرررلحعيل)،و"الموزة-السمكةله
-..ء.سلقرينا.المعالمأنحاءجميعكل،ازمةشنهاًلقصيرةالقصةلعاني

وحضراوانمميجميل"و".وا!راهيهاًلحباسءجل!غايسمى!يئصي!للا!ظمنذماوهذا،قرافيفهاعلىالاقيالعنيقللاكتابتهاعلىفالاتجبال

..0000000001،القصيرةالقصةمحلحلتاجمالاقدالروايةاناذتقريبا،سنواتعشر

ءبيلسولطمو،ووايس!عرثوتمتلىيسوقص!صهعلىدلسالعجروهناكوموص!وعتخرجفيتجاربالابطالومعايشةالطويلةالآثارقراءةالىأميلالقراءوأصنح

...عديدةومغاهرات

السطدسةاًعمارهمكايتوسواء،بلهاءاواذكيااوجهيلينأونجئينو!ناجهداً.تطلبا!صيرةالقصةىابةأنفيشكفلا،ذلكومع

البالغينع!ا"سيدخلهمهقينهغاومراى.سالبوبراكالد؟نولمف!نتقدوثمرفد.بالاجمالاشقوتاليفها،الطويلةالروايةمناكروحنر

.......اشديظلونالمتحدةالولاياتفيالقصيرةالقصةكأبانعلى
سالنحرعنمطولاتحععيقااحيرا"تا؟م"محلةخصصتقد

اع....و.الننهربةالمجلاتبعضتزالوما.الاخرىالبلادفيزملائهممنبهااهنماما

ععولحيطالذلياووصمع!مهجألاءلهفيلهـالوتمبشهلاميرثىاعلإلحفيةص!والأ44سرعلىلهلمئ!رلم"النيويوركر"ومنها،الجيدةالمقصيرةالقصصمنالعديدواًلاسبويمةتنبث!ر

:العبارعحهذء3ي9عحططححعطييحع9حعأ17ي9".حع.وسواها"مونثليالافلنتيك"و"مانمازينالهاربرز"و

انعلىالتاسساحمل:هلىاًهوبهسأقومالذيبأنفرت"القصةعالجواالذينالمماصربنالاميركيينالكتابرأسوعلى

كلكإلىالستمعانعلييترتبلافبهذا،أبكماصمبنييعتقموامنذكنبثلاثةنشرالذيسالنجردافيدجبرومالمجومرأتناًلقصيرة
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بخما.صعاا!مامىثأء!طا/!ماصك

ناالناساحدارادفاذا.اًنسانأيمعاللامجديةالبليدةالمحادثات

-موسوفالي.!سلهصكفصص!ةعلييكتيهانضليه،شيثالىيقول
!ى!سما.مالمنكس!بته!!بمامامكانفيصغراكوخالنفسيابني

10001الشمسارىانلرررمي،ءدا!ىفيلا،اتباتمنبالزبسابنيه

.(،دائما

الثمفينفيببكاسو)وهي"كورنيشهفيالمدينة-مضسالنوانالانوالملاحط

لنتراءانقليلةإلضرمةال!لماتالايلففلافأفي(نجيوهمبسرممنفا

الايتصلانيستطهلايهيتصلانرريدمنوكل.!اًلعمحفالمؤن

بلاجمكل.اجوبةلهالشالتيالرسائلبواسطة

ويمكن.عمرهمنالثمانئبيكاسوبابلوبلغالماضيالشهرفيا!هرفي!عمرتوفد،عمرهمنو*ربعشالثانيةسالنجروييلغ

قدالمتحمقالولاياتالىالسوفياتنالافحادمن،كلهالعالماًنالقوللأ!!همح2340لأعيبمنوانكنابفيجمما!يلتانا!ي!شان

الكلالقهوبيكاسوانالقوليمكنبل.الثمانجنبيكاسوببلوغاخنفلالاللكتابهفورعناهميةيقللاادبياحدثاظعرهماوكان

وانخنرهالشبابهليهاقبلالنيالكتابذلك،سنواتجم!ثرمنذ

+ع2.عبممكلالأنطيهيقيلوثيزالوتولا،المالمفدوبيانهمنشيدمم

*"ى-؟/ويسمماندافيد*جتماهيالعالمان!المعروف.العامفينسخةالف

كاء!!--3كاالكتابهذاعن"الاجتماعيةوالننيةالشضية"محافراتهفييتدلمث

!-لأسشم؟،-ع.لا.،ه!دهقايضتغ!نفيصهولمننجطلهلآن،منهتماذجوقياباستراد

-."لأ.+بز:ء-ء-لأجدث!مننفسهمنيبحثوافي،الاخيرةاًلحربالنبخلفتهالجديد

-.خ؟لأ--ئ؟+ع.+انمنوبمرغم.الممريةالضارةعنبعيدا،اًلبريئةالطبيعةفي

--؟+.وحدهوهو!ه*عميظ!سمايم!طله،المسؤوليةمنبط!ظمولمن

2----3الذينمورم!ل*دباءمنسالنبمولعل.وحكمهانفسهضعاهد

،)003-،ص-،"".؟.وتفا؟لأملبلهجة،الاتسانعناى،ابطالهمعنيتحدثون

2-2؟؟كأ!--..؟نر--!ءخ!--!--!!+قي.!-.؟.!+*!.-!س،"--صا

هذبددقر!،ثهويثيرفيبرديعيا!شهر!لهعييعتعلللامردابحبمنهالن!يالوعجآبالم!بسةللشاعرةالاخيراًلديواى-

شابلن.شارلىمعكذلككان

شخصيةبيكاسوولكن،لبيكاسومرادفةكلمةالحديثوالر-م.طوقانفدوى

فهو،ونزعاتهمومهنهمإجناسهممختلفعلى،جميعااًلناساهتمامتثير

التغيراتعلاماتمنهميأعطاناالذيوهو.وكفنانكأشطناهتمامنايلفت

فيها.نعيشاًلنيوالتطودات

ظش!من،ثورويايكونإنالرساماراًداذا:يومابيكاسوقالوقد

تفاحةيرسمانيكفيوانما،رشاشايحملرجلالنايقدمانالضروري

فيلرلب!يزداًبراربهرديرمهاءتتمثليئردروس!مفبمانفسمههووصمحيحد.نحوسوماعدىعناحيراصدر.لق3..الثمن

لعافلماانأعا!ح.جمملبييهوميننونساامينط!ض!اسالاظلواوبكننحاهولالا!ماييكنعرابدلآاارد

ناوحدهبأستطاعتهانفكروقد.حولهيفعلغيرهكانكما،سؤالا

في،هازئةبوسائل،وهشاعرءلرؤية،اًلاتانلتغيراتريمه!ديعئر3

الاحيان.غالب
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-!شس-
صاممهنط!ةأاح!دثعر!لعليوأشباحاًللامعنى

:مريدالظلاربقلم
*-حى--5!كركي

شوميشاملرآكطاًعطاءالمنتصرةالكلمةهذءكيانويلست

حامللبم!ويفلمهالمسكينة-علىلهجرتغيثهذالقدساكالىأنفهانحمالبي!تهناولولانفسيفيخبينةكانتفليلةاراءهيانما،اًلحليعليالاسعاد

..لمظلتصمتهاماربجرحتالني)اً((الزيتورزطائريا)قصيدة

رملا"كانفقدصوتهارجععنيتغافلانحاولانهبيد"الدخان.اخرىفترةمنانرفد

اللفظة.وهيوليالتجريدعندةنرننيكيينللرومامحنبصوتنه2اي"وريحا!ةأرانيان،الحلي!بةافرأواتاحسسمتلقد

يدكروهركما،اطفالفصيدفيهالىس!حنلن!الةفجرمنيةثعاعرفشبينائرلكانفانهاالئ!اعراًحسهااك!اًتميةاللزوجههدهمنلتريحنيذا.فهاففجرا!عليها

....هدية)ءتجترءمافتبعثاخرىمرةلتعودالمنعنةانف!اسيتمضع

نضإله،فيعميقالتوريتهواًعياشاعراانالقصيدةقارئنلميعور."،.الئملللدود

صمتهحرانخل!منوهواطفالهاًلىرسالةيكتبحمرفهفيصادقاادررةمقابلةمناكثرفيتاكدفدالحليعلياًلاستاذان

فيطهالطللطبيعهكفف!ذكبرتع!عتحموعرهييقولل!عفسىتركمافبملرممبرصولليلبعولعجراعفحرعتبر.وهواسماعيلحسنمحهودبالشاعرالمعجبينمنانه

والنحل.للدودنويللالاهداًياالماتعةياطمالهيصعتالكريمالزنقوالاجرارالتقلي!دقوضىعن-يزعمكما-لابتعادشاعريةالمعامرين

.........الفنيوالجود

سحهبحيةمنلتيمفصىضيلافت!ناخحعلالذيساشضونئوفيعلىلمسكببنالشاسلاعرمذلكالذجميالنئرالمنبععلىيدنانضعاننستطيعالاعجابهذاهن

!اًلدخانعبدةالرومانتيكيبنمنبعانه،المنابعمنغرهعلىالحلي.اًلشاعريؤثره

يقفهاانالجزائربم!للشاعرالحليالاشاذشطءاك!ألو!ةهذهانوادثسالمطروااديجبة،الحرفيواوراقوالشموساـلاممار

فمارفىمع،اررولةسيفاًختيهايرىةقصب!منللم!ننيببيت.لذكرنيالهةعإة،اًلغريبةواًل!صوراتاكدفةال!لمةعبدعة،والاحرقة

،برلمجها:النييحبكانلسياانيخلاذ،اكةميا!حو.اولدةعنمعزولهالجربةينقلونالذ!ن!اولئك،التجريد

بةاًلرييةالشعارات4وهيرددلاالذجميلاسيماالح!شعرلؤأانك

بالثم!نباللهاًلايعلم.وليسمنسهاحنفحمياحينيطميهياًنشا،ع!وةسنضهـجر!ة!ضفتعرالمراانشنتتعر*

فيالبيتهذااخامهعلىعصرءادباءفبلمناًلمننييادضقدلفد!حصورةاعسدقولعل،والاففراطالنمنرلسكوهلامشهاًحساسارر

نقولانعسعىدماذا..واحتراقالوعةيقطرالذيالأساويقصبتهجواًلعمدديالمنشورة"الأحلامبحرة"ورجمرلههيلؤعمماي!دلطبها

اًلرسالةكتبالش!اعرهذااًنلو؟.آلساةعاشجزانركهاشاعرنبه3دـيما.ا!91الادالطمناثامن

بعث!اقدكاىاًلرسالةا!اما،حفامرءالر!لا!اًعلىلاطفائهحدفمتعئىزفهلبهيهتفمشكلتها،القصيدةلهذهو-لحليلعرصديادحلانهنااودولا

بته!4سجناًنصادفاًخالهانلوا!ييالاستاذالطل100قارئيهاولمعطم،نيبالنسبةمنتهيةمعنىبلاالشيرعورهاا!بريد!،

بهايصفرسالةالسجنمنلهوفالعرليوحود.احلسايهليمناًلفصيدةمعطياتحولماراياوجدتماادااًننيبيد،معارفيمن

...حميدةاللحظةتلكفيعودفيوستكوناًل!هاسامحودفافنيرابييحالف

علىعرجثم،اث!اكيةوالخرافبالثلوجالمنوجةوالجبالالهمرعالطريقة-و!لا

المكسالنج.اًلمرحةلانهزاميةالنكرعليهونشديدتوليخهالرعفياما،مأساته...ا.عص
لحاطرءهذءميحدينناءحوروهي(الزبونطاتريا)!صيدهاما

يععزكيذتبياراغهممض!متاااولولجوذونوهالطللام!ةتجرلبراءلالتعالد!اًكهالاطفالزمتجربةوبلا،اولادفرطةفهي،الفنيةمعظيانهاديعج!بةغربر:-فيفهي

الاخر..هو!اضحمبهمتها،المعانيضحلةالافقمتقلعنةكونهااما.ئالئامبهمتهاالمعانيضحلةالامىوش!فع!ة،ثانيا

الياتهاتحرينالوانناأللقصي!م!الفنيةالمعطياتهيمااولانتسامل،عليهالنلاءنزلمني!ملفيأركانهااحدلومراذاتلانةءبوب

.القارىءللملأاًخراجهمنامضلطيةاوللنارماطعامه

ال!لخرائب"بتقززفيهاتصفرللصمتتوابيتعلىالانمثر"والنموقلقةمهزوزةالمعنويالنساوقشخصيةلانمنعرطةانها

نا،هذ)نحيرتسولا"واًلمملوالوحننمةالدخاىواناعلالالئباخومرقصالشاعربدااللذانف!البيتان،رحمبلااًنها،القصيدةفيلهاًترلأ

الشعران))علىيجمعونالحاوك!الاسنناذيذكزكماالحديثالنقديخطثكىلاوهذا،ال!دمبرانحةالمفعمجومامحلىغر.ببانالقصي!دةبهما

ولهذا..جديدمنلهوخلقعنهكشفهوبل،للعالمومفالي!ىالفنيا!قرمذاولعلأالفنيةالشاعر!ة.قيحسابعلىاسجلهنقص

علىللقبضوسعى..الشعرديالتجسيدمظاهراشتدتانتغ..اء......!....لا

تنحلانوفعلوالرمزالرؤيامنلحالةتمانيهيفيماالنفسيةالمعاناةلانرىلديناولعكاًلرومماشبكيهنسيوحبجصرانالشاعركصالىراجع

..ء.-:طائلبلاوالثرثرةالهذيانخمرةالاكؤوسهمفي

تقمصهالشسهدوحيةعنسمتعالقطالتجرآلريتولتقر(يرحايمعالمفيهافقتقلعي.نتفسئنالظلفيالشمسوتستحمالرؤىتستفيقفجرفيكل

0005والنحسلللدودهديةأطيابهالزنبقوببعث

لفسيةتجربمةعلىلعثرلماذاًعجبفلالذااللاواعيةالمفككةالتجريدبا-ات!لرعبانت!تطيعانك،الممنوياتماوفىانفراًطامثلةومن

من"المبدعةالعيسىسليمانقصيدةان..معهاوننفعلتثرناحيةا!م!ةجويقرفياًندونايماءاوكلفةوبلاتشاءحسبماالقصيدة

البسببافللئنعاعرنئرجميلةعنقصيداء.إ)اابيارت!احمنئدمموبصبعهلىناصولحرملحمةدخيلةالبينهذافي"العطفواو"انالىبالاضافةهذا؟هاجساكط

الشاعر.انعلىيدلممااًلعطفيسنترعيبينهمارابطأيثمةليساذعليه

للاستا!اًتوحهاًنني،المطل!يسيرفشيءمعانبهافيصمحلةءنهاالركامااًمأمنهعميقوعيغيرعلىكرةابياتبئسطيريبداقصيدتهينظمددما

.....ابعيدالمرمى:شنوذاالجوعنيشذماويحذفترتيبهايحاولالئهايةفي4!

*بياتمنببكلاعصابيسداًلذكطالمميىالزخمعلىيدلنيالجليملعةحورمنالاشباجومرقصاضلعيميإلاعصاروشهقة

الليلالصمتفيجدارعلىتلتقيعرائسيهناوها.6191العاشر1العددا؟دبى)1(
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هـهههههههههههههههه!55هههالظلخرائبعنتبحثممصودةيحللراشواقنا

))اً!!(،ؤمم!كلولىأيغليمنجممن!عمومةاكؤسفيالروحنحئسكبنا
آدمعوولقالم.-سيياكافيغيراللفطةاناقةان،راًبطبلا،مضبلاايبن

ض!ههه!ههص!هه!هههه/يةالعضارياالرؤهنالر،الحيةالتجربةهنار،المعمقةإلصورةهناك

.ثيءكلهناك،انتكاملة

التيالقضيةجوهرتبينعدمظامرةولعل)عجاهدالاسشاذيقول!اتي،ونتهرطقنلغو!عاالمخمورةالاجواءفياوالمقاهيفياننا

القصةءالمناسبتتجسدفيهذالشكلرنو/اخاالفنارحولهاءيذو...ل

الاناطريقصقمتهبداولماذاتاملفانن!"يقولانالى"..ايدارعمهافي!اواتعبسجلتالهاو.لورابطبلاالهابيدجميلةباسياء

"أطياالاناهذهلاسارالزيون"طائريا"ا!اًدمسوىعنالفنةابعاده!لاتهبطقصيدةلجاءت

....اًلىاسو!فاننيالصدلىالىاقربكلامييكوناناحبذاننيوبما

افنباكب!ونالانامشكلهمنرأييابديانالبد!يةفيواًحبواندقائقفيجطءتالتءاللاواعيةا،بياتهذهالحليالاةاذسمع

ال!ا.لبالقصةيروىان:أ!لاًلشكلينواي..عاحبهالشخصيه:هـبأسالمزيداراد

...بطلهايرويهااوحونيمننزهـالدميلعقا!سىكانالموترعبوهبر

الكا.فبيقولفصةمنجزءانفترض..القديماًلمثالوسأذكرالمحلدجىفيصداهاضعترتيلةلل!بحهناوها

ولمصدرهفياًلامهتحمولكنهممرهفيهائلبأ"محمدوشعر"ليليفيالمهدخيوظدشتويحهافياالخصبروىماتت

يبدولمبتكلملمهذامحمدكانفاذا..شيءابماوجههملىيبد)2(والنحلالدودمحبسوطرجعهافيتلغىوشهقتي

يقولانفالافضللذلك..بذلكعوهـالكا.تبتسءفببفاكليوجههعلىال!بنمحيللاستاذرائعةبقصيدةتذكرنيالزلتونطائرياقصيدةان

"..صصريفيهائلبألموشعرتمحمدلنا:مطلعهاالادابفيلشرتفارس

بنفسههويتكلمانمفروضاكارفقدالقصةبطلهوالابوباغبارالظلغامرطريقفولىاوهامهاتغزلأبعرتها

ابرميلموت.و"نهتتأكلانيكلمتهمعتزبماشضحالقصهض!الكنمفاخربمعيسعسهالدينمحييللاستاددايعةبق!يدةتذكرنياًلزبتونطائرياا!قصدة.

......وذلك..تيارهامعالاحياناك!رفيلاينجرفانهالاالجذابةواللفظة

معموللابلالطبلعهذانجرصمسصتق!لافصلففملوكونلادالرأوىوهولخضسيء-بيللدلكلضممئمنمافننرةفياًلماركسيةصطعطفهالى-ا!قدما-سب-واجع

الشعرية.حمباته

..طبيبايالطبيبفهذافيالقصة..الفنيةوظيفتهشكبلاالشخصانني،المتعبةالخاطرةهذهفياطلتاننياًحسربما،وبعد

فييعابرحأفائالاعردفى!لالنامومنللع!حنبلع!ملىنرقىطميولعانهاكا!لة!حونممتلئا.يباقرلكتابر-هااتؤ!اربمااشملىالة!درصميرةمقدمةسوىاعتبرهالا

..........01وءمذرةلالحليلحيانجط

الاستاذانهصناكصاادبيادثءواهذاولي-!ى..؟لمشلىالعلاجمحاال!رمزبدبغداهـ
المشحمسالطيبهذاالصدفة.!س!مد)ملوانهعئيناولكن..هد.

هـذاصنيعاحدانمثتماالابهذالمقابلةالمرضرطبةعلىاننلهفالدود1علىجمتوانه،اًنبالحييوالرزقجهور-"عرسوسصط-اقصد)2(

اخر،طبيبامنلاكانولو..وتضحياتهبمرضهاحدمرلىومايلاب.وكر،أمتهالانسهانانانيةاماميتحولااًإمواموبقبةوالخل

هذالهحودوكأنالعربجبماختوعهاانياالمغعيحكايةصمق!طن-عيى!ححححح!!حيى

لانه،الطبيبهذاولكن..علبهالكشفتوقيعمناعفاءاللبىالتخلص

الكثفيوقععنهعلىاصر،الفارغةجاتهسئمولانه،فنحمسمخلص

فيلممالجهالذيالاولىبالمريضجديرةبعنايةبالصصويفنمالرجلعلىالمعرئأئث((اًلرداًرث))رو

البلت.هذء

الجزءهذاحذفتانيلو.بحمثماذاً:مجاهدالاستاذويتساءل،62!ا،القادمالعام!لعفي"ا!داب))تقدم

لتعرفتكنلمانكرا.يفيوالجواب؟..الطبيبلسان!لىالمدوى

يعرفهاو.احد.بهبسمعانبمون.حتمافسيموت*بعنالقصةهذ.:موضوعفيممننازاعددا،سنةكلعادتهامالولىعلى

احد.

بلاالعربةوسائقاًلطبيبالقصةبطليانمجاهدالاستاذويقول

شطعرفناوذ!.درعردابةتطوطبيباالقصةغلىسنالهمابذىلقدرملامح-ور4!حص!يروجما. لهمعالاالحاصهومدمحهكجرءسخصيهفارللطس!مالسسةاما

..ملله،تحمشه،انسانيته..القصةتخدمالتيالصفاتتلك".

هويلا!مع!إعسه!وننيتهمناحزتخصومماملافأمغعرفاصةنىلعرامانيسالرئ!كنةمجاهدوصرلمعطالمحمارل!هـا

العربجيليى..هنافبطلنا"البطلعنالتنويرلة)انذرغمتماما

..العام*ب..الابولكنهمحمداواحمدليس..العربةسائق

المثلسبيل!لىمجاهد!ستاذاقترحفقد:اخيرةنقطةبقيت

الدراميةاللقطةلاضاءهالحصاننفسىفيداخديمنو!يدورانتنناولاًلتيالعميقةبالمدراسالتحافلاوسيكور

..*دبيالحشوغمارفيضاعتاًدتيالبارعةفبىتظهركماالفلسفيةالنزعاتمختلفبحث

اًضاءة!.قيتحتاجولاومحددةواضحةاللقطةاًناعتقاديوفي

تماما.بافسالطكفيلاذلككان!دتعمقاو.العالميهللادابالمعاصةيلافار

.وتقديريشريخالصمجاهدالاستاذيقبلاناًرجوواخير،اً-

دمآولررالعاعرةح!حوممىهع!عحيييحيىء
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1691ءص!?اصلدواعحسمهل!اام!!الؤسصماا
صم

."خمصة"م!سلاةتحتوالقصعى."شعر"ماثةتضوالقصثد."بربدطة"تحت*داثبريدهـاجع
."نشعاط"مادةقضوالنش!الثقافي."منقشة"تحتم!دةوالهنقشدت."ثن!"مما!ةتحتالجديدوالنتاج

الموضوعاتفهرست-9

الصفحةالمددالمقالالصفحةالعددالمقاليالصفحةالعمدالمقال

8.67وقصيد!ة..رسالة

37؟"المونومون"رواية

العربي3العالمفيساسات975لقولت!هائعرييةةل!عئدباطوفالمع!جمولاو6ا002ً!الفرنسةباللغة 04المكوبالمعربيالرواسالادب
ا0107ً"الطريقانشودة"لديواتدراسة74

ن....054القصيدةووح!دةطباطباابن
581السسود)لديوايعدلمطردراسة87الصوكلىفي292المضوية

7"المهزومون"لروايةونقددراسة5697اءل!صةالمعامرالنقداًتجاهات

ت!بيتهوتكالي!الحطيبيوسف165العربية

الابجرلحمالقللىل!حتويفغربكيعلم273ادبيامحررا657الادبيوالنقدالاثارة
؟219

173والنقدمندورمحمدالدكنورنباالصغرالاخطل

الشعرفيالصغرالاخطلدود62لشعر.فنيةدراسة

85اً؟الامدكيةالروابةفياًلانساد
المعاصر6العربي3؟ا؟ارناريئرفلسفه.تار

101-المعاصرة
لتحقيقسيلةطيةيمؤول4!م!8ارر!حدود:ناقدااًليوت.س.ت918الموتوووحي:همنغواكيارنست

01العربيةالقومية-27اً.اًلى4شرندبرمنالحراًماتطور55اجمعفيالاديباز!

؟115سارتر.86العربي"المفنرازمة

.91"1.الفنيالخلقفياتفبهـبالعور15العربيالنقدازمة

المدد2تقددم117اًلفنيملتلو!النفسيةالاسس

752قبانيالمهزومون"فيخرشبهرفينرارروراين61*حياءالادباءيم!كل119والديمقراطيةالاثرايهة

241الشاعررساله2عصرايحتصرالتيالفردتولسننوي:924ة8العاالاصابة

22وانسانيةوامةمسرحيةعلىاصواء
دمشقافيعربيمنرسالة

،نب181"بيانوتيعزبة"

.نعريففيشائعةاغلاظ

01681-8"القوميالادب"

3ولقطاتزواياالعربمةئقافتنا1217والمثاليةعليالامام

11ا2ً"الحاروالدماًلزلتونةاً.2والحياةوسارترانا

42؟الحقيقةعن،البحثالانسان

362و*نسانوالفنالجنس553يونسراوجين

443

ا54ً،ابووبولخيا؟ردومعالهاراوئعة)ساعة528-

682هليهومالهما:عقلسعيدح3لأ11مبايا"ياعطشان"فيالمهزومألبطل

713الصيموتو!بقالحثرالسلطانديو؟نفيوالخصبالحب

108والناقدالنقدسيكولوجية133(،حبااعطنا""بريد"

العصرهحدث
:حاويخليلشعرحول275ديوانفيأخطاء

اً.3الشمرفيالحضابىبةالل!ة275استدراك

؟76المعاصر*دبيالئقدحولالاحرارالعراقيينالادباءاتحادبيان

0141بالاخلاصعديهحكمشاعرللا11الرجعياًلتمردحركةحول

715والتذودالنقدبينالشعرح1176الحديثالادبرابطةبيان

يداالجدالنقدفينظرالجديدالشعر74؟تصويب

1233والاسطورةوالحلمالشعروالنكلألرمادئهربينحاويخليل؟87الشعروفيالموقففي.نغي!

854الوليدال!لاًبوا!ثيخ914الملحمةالىالماسا-من:والريح976الشعروفيالموقففياًخر.نغر
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الصفحةالعددالمقسالالصفحةالممدالمقالالصفحةالم!دالمقال

قحسة")61!أا2ًالمتامةفيقاقلة"شعر\\2ع

21؟قديس

3؟1.الاخرا*فحاه.6191123.عامالىقصائد7؟4العالئقوالدليلاًلشجاعالاسص

2505اًلاندقىالثوبو.غازلةقلبي66العلاءابو

0184ام!يهمهوضائ6.5بالطصكفرت823الاخنناد

م013خضراًءكلماتص-438الحرنيكانتاًذا

694حبفصفية38لومومبا133اًاكوناناريد

ا؟!2محترفششاثالش33فيتدالمر233اسطورة

781بهون"ود.27؟معائا*6اً(1رمشقفياصدقائي

10103ممينة*دعة565اًلصففيمعلم231للحزناًفنياش

9(يقالعم)الحز!دقيقةغرةخمس526الممثلا!8الجزانرلمجداغنيات

ع23الباسمةسوسئدمية؟.9المو،موشقىام3حبمنيةة

305اشلناربيع67نديى917النامهـعبدالىديفية41-

؟3ا.اًجصرانبلادجل؟اا!اًصبريحثورنزوة394حبيدبيعاننقا!ا

262الزقاعصفيرجل00123الزبتونطائربا717!ا!رةا)!

3؟11!الطرمقيارلرحمافعق342ء.؟01206تر!ا"اسا لرمياث
يو533اًل!لمماتإةانا

825يحلملرمادلى337ا،،...،ت

383للمطررغرودةع56ماسطورةبلاافاق

41،؟)مرحة(الايخرةالزيارة927روحةبد..طم

51فيوالانسانالا!ة.السيعلىعاصفة633اًأحلاآ-*%ة

00392ل!البافى1118كالشاطنينبعونكانوا215إ-!-تا

!لأ56لالمهتحعيه
الجمالية.الدراساتعلاقةا9ًى-ر.ت

.6برب!منتشرقلالثمى5311الممسكولوحيةلالدراسات47-6برد!

1164)مسرح!ة(والقمرالنتممس8900ألسودالجروح

874العظسمحرة632دمةبر!

2؟اً.!،الارنبالمضبعهـ74الشالىءيخة

505والبامأالظاهرأا3وا!يؤولارحب
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.و!ئلو--*
ؤ-ورلىمباللآفىلالصفى

؟-ا!و"!ر
موومه

ا!كيبر"وجوديالكماتبراًئعة

سأرتربولجان

الثلاثة:اجزائهافي

الرشدسن!في

التنفيذوقف

العميقالحزن

دقيفاامينانقلاالفرزسيةعنن!اط.-

اًلريسسههلا!دثةور.*

العميفالصحيحمفهومهفيديحوالوالادفيذخزمو،

مكتبةمنهاوتشاللاانبجبادبيةتحفة3

.لق05.:اًلرنتهـور"ن

.ل!.65:انرضفيذاوقف

ل.وع5.:العميقالحزن



(ا*ح!ح!ح!-ح!---ء.*3*!عأؤؤ!لمهـ.ر!لىأفىأ-1لململم*حى--*حس!ح!ح!-3+-
الم-------س-----------

فيحدبمثاصملولم%

.4

لمجعضئخصالعاايرمي

علىالحاثزة.للكاتبةروايةاروعثؤ

الكبرىءونكورجاززة"5-ء.ع4اًلعالميةاًلوجودية

طرابريشىجورجى!ه!-ء-حصاووبرلراهـىسصإ ..لرجمه،صلمضإ

.إ+!..ض-.د.؟بميريبر*؟ن!!غ.+4؟-4؟؟؟زركم6ألم
الاولالجزءش.-!.ول!.-شكيسق،"د.

-.؟!نو*؟صءنر؟قي--..!في-لإص؟بنبحنم

بينياسيوالس!الفكريللصراعصاد!لصوير،..د00.7خم!!أ

البطلانوكاهوسارتررأسهموء)كعالوجوديهاعلامص،ش-.دس!.س

الرواية.فيزيسميارألر-ء.4سة!ةع..لإ-..س

-:!؟برس:تظ--5!بميم

بعدها،وهالحرب!ياليسارموق!،...-،فيد-*!!3!*!كا،؟جوت،

.المؤلفةفهـيهاتمثلجذأبةغراميةروايةاطارفي،:خ*ب--3-!--:.؟

ئيسية!الرالبطلةدورنفسها!في--4..-..د

-ح!3--03-ء---حح!ممحح!حح!ححححم!،+3--3-!ح!?ء---*-*-أ---**--*ء-3-33---حر

/...بم!مصاا:كا
الشصهذا أ

أ
أ

منبلغمهما،المحبيستطيعهل*للكانبروايةاًخر-لم

ل!!.:".خص*؟"؟"ظ؟03يزيلان،الجسديالعنفالشصيلايطالي

!!.:س"خ*!الانساربعاليهالذيالسأم

3.---المعاصر؟-

ءرصص

++ش.!فباموراروايةعنهتحي!ماهدا،غلغن!إ0لم ص--ش-ةبزبز..؟ج...لرلوا

+؟هـجةاليومتثيرالتيألاحيرة

.-"-..:خخ.ط!--+.+:عجم!ألىوتترجمكبيرةعالميةجا!دزةعصلىاًلح!زة

ة-"-.:-..اللغا!.فوراجيو
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2192؟2تلفون-والنشرللطباعةالفدلارءسيياقرشا5؟ااولبنانيةل!ةالثمن

رقه2..كا:الشماليةافريقيافي
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